Verksamhetsberättelse för perioden 1.4.2009-31.12.2009
Föräldraföreningen vid Hässelby Villastads skola
Resultat av aktiviteter / föreningsarbete i urval
• Elevaktiviteter: Uppmuntran och stöd i form av bio biljetter till skolans alla trafikpoliser.
Föreningen har under hösten bidragit med 1400 kr till trafikpolisernas julmys.
• Stöd till skolbalen i årskurs 9. Stöd till elev aktivitet åk 9. Bidrag har lämnats till
mellanstadiets skolresor i de fall en ansökan har inkommit.
• Föreläsning: En välbesökt föreläsning om barn och Internet datorspel genomfördes i
november.
• Föräldraråd: I november 2009 hölls ett möte med skolledningen där alla klassrepresentanter
också var inbjudna. Mötet kallas föräldraråd och är till för att fördjupa dialogen mellan
skolledning och klassrepresentanter samt styrelsen. Mötena har samlat i ca 15 personer från
föräldraföreningen. Rektor Inger Grundberg samt studie rektorerna deltog från skolan.

Mål, inriktning och arbetssätt
Arbetet i föräldraföreningen bedrivs mot den övergripande målsättningen att stödja hemmens och
skolans strävan att ge våra barn en trygg uppväxtmiljö och en allsidig utveckling uttryckt i:
• Att det skall råda lugn och ro i klassrummen och hela skolan
• Att föräldrar och klassrepresentanter är informerade i aktuella frågor
• Att en stabil och trygg fritidsmiljö bibehålls i Hässelby
• Att stödja och bidra i skolans utveckling
Styrelsen vill verka för ett delegerat arbetssätt vilket innebär att aktivt föreningsarbete inte enbart sker
inom ramen för styrelsen utan även ute i, till föreningen anslutna, aktiva arbetsgrupper.
Utmärkande händelser under året
Ett extra årsmöte hölls den 25.8 för att rösta om den stadgeändring som beslutades under det ordinarie
årsmötet. Ändringsförslaget som röstades igenom innebär att föräldraföreningens verksamhet nu följer
ordinarie kalenderår istället för skolår. Dessutom gjordes fyllnadsval för kassör, suppleanter,
revisorssuppleanter samt valberedning.
Ca 300 familjer har varit medlemmar i föräldraföreningen under läsåret vilket är en ungefär lika
många jämfört med året innan.
Inom föreningen har vi varit aktiva genom möten och diskussioner med föräldrar och skolledning.
Som utmärkande händelser under året kan nämnas nedanstående faktorer direkt kopplade till skolan
och föreningen:
• Föräldrarådet
• Styrelsearbete.
• Deltagande i de flesta matrådsmötena under året. Syfte att aktivt påverka skolmatens kvalitet.
• Aktiv dialog med Fritidens personal betr. Cafeteriautbudet på högstadiet.
Styrelsearbete
Styrelsen valdes vid ett årsmöte i april 2009. Den har bestått av 10 personer under läsåret. Styrelsen
har prioriterat kontinuerlig dialog med skolan och haft ordinarie styrelsemöten. Arbetsgrupperna har
haft låg eller ingen aktivitet då det varit svårt att få ihop föräldrar som kunnat driva de olika frågorna.
Mötesformerna har varit tre ordinarie styrelsemöten 25.8, 7.10 sant 25.11
I samband med skolstart genomförde styrelsen aktivt informationsarbete genom besök ute på
föräldramöten. Förskoleklasser, första klass prioriterades. Till samtliga lärare och klasser lämnades ett
informationsblad med inbetalningskort att distribueras till alla elever. Det mejlades också ut en
påminnelse.

Styrelsens representant gentemot skolledningen har haft en kontinuerlig kontakt med ledningen betr.
Utveckling av hemsidan och andra frågor.

Samverkan och information till medlemmar
Föreningen har fått använda skolans hemsida och där lagt ut protokoll och andra minnesanteckningar,
information om föreningsarbete, styrelsearbete mm. Uppdaterad mailinglista till aktiva/aktuella
klassrepresentanter används för styrelseutskick och inbjudan till föredrag och föräldraråd. Föreningen
har inte fått uppgifter på kontaktpersoner i alla mentorsgrupper på högstadiet. Föreningens mtrl
publiceras fortfarande på den gamla hemsidan. Det finns en länk på skolans nya hemsida som används
från hösten 2009.
Pågående arbete
Föreningens årsmöte den 22 februari 2010. . Vi i styrelsen fortsätter att jobba med att få ut
information till föräldrar i vår skola.
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