Föräldraföreningens verksamhetsberättelse 2015
Antalet betalande medlemmar i föreningen var under 2015 x.
Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2015 haft tre
protokollförda möten.
Föreningens mål är att i samarbete med skolan främja elevernas trivsel och
utveckling samt stärka sammanhållningen i en säker och trygg miljö. I dialog med
skolan, kommunen, intresseorganisationer och föräldrar arbetar vi ständigt med
förbättringar. Under 2015 har vi arbetat med följande fokusområden:
Trygg och trivsam miljö
• Föreningen har under året framfört synpunkter på skolans och
fritidshemmens rutiner för mottagande av eleverna i samband med skolstart
efter sommarlovet. Vi har även föreslagit att skolan ska göra skolstarten till
en minst lika rolig happening som skolavslutningen. Rektorn har ställt sig
positiv till detta och utlyst en tävling bland skolans personal för att få in bra
förslag.
• Föreningen har under året lämnat bidrag till ett utbytesprojekt med Spanien.
• Niorna har under året inte ansökt om bidrag till sin vårbal.
Skolmaten
• Föreningen har även detta år framfört synpunkter på skolmatens kvalitet och
arbetar för att skolan i framtiden ska få ett eget tillagningskök.
Barn i trafiken
• Föräldraföreningens mål är att fler barn ska kunna gå och cykla säkert till
och från skolan. Detta förutsätter inte bara säkra cykel- och gångvägar utan
också en minskad biltrafik runt skolan. Föreningen arbetar därför för en
förbättrad kollektivtrafik i området, så att fler kan lämna bilen hemma.
• Föräldraföreningen har under året föreslagit spridda starttider för
lågstadieeleverna för att minska biltrafiken runt skolan kl 8.00 på morgonen.
Efter ett lyckat försök har detta nu blivit en permanent lösning på Stenhuset.
• Föreningen har under året föreslagit fler och bättre cykelställ, bland annat till
Stenhusets skolgård. Skolan har dock ännu inte lyckats hitta en lämplig
placering.
• Höstens bilfria veckor ställdes in till följd av det omfattande vägarbetet
utanför skolan. Två bilfria veckor planeras i stället till våren 2016. I samband
med detta har trafikkontoret lovat att anordna cykelaktiviteter och en BMXuppvisning.
Kultur och fritid
• Föreningens mål är att ett meningsfullt och likvärdigt utbud ska finnas på
samtliga fritidshemmen. Vi har under året fört en dialog med fritidshemmens
rektor angående fritidshemmens utbud av aktiviteter för barnen. Föreningen
vill att den uppskattade kursverksamhet som infördes läsåret 2014/15 ska
återupptas.

Föräldraföreningen har under 2015 arbetat för att få till stånd ett nytt
samarbete mellan Hässelby Villastads skola och Kulturskolan för att erbjuda
mer kulturaktiviteter nära eleverna. Vi är glada att konstatera att ett sådant
samarbete nu har inletts. Under vårterminen erbjuds sång i skolans lokaler
på tisdagar. Vi hoppas på ytterligare kursverksamhet till hösten.
• Föreningen arbetar också för att skolan ska återuppta sin skolkör.
• Föreningen lämnar varje år bidrag till isspolning på bollplanen bakom
skolan. Till följd av bygget av Riddersvikshallen fick isspolningen ställas in
denna vinter.
Föreläsningar
• Under 2015 anordnades ingen föreläsning. En föreläsning om nätmobbning
planeras till våren 2016.
Övrigt
• Föreningen arbetar aktivt för en bra kommunikation mellan föräldrar, elever
och skola. Vi har under 2015 framfört önskemål om förbättrad information
från skolan i aktuella frågor både via hemsida och rektorsbrev. Rektor har
lyssnat till oss och skickade ut ett rektorsbrev i början av VT 2016.
•
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