Föräldraföreningens verksamhetsberättelse 2016
Betalande medlemmar
Antalet betalande medlemmar/familjer var 66 stycken under 2016.

Styrelsemöten
Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2016 haft fyra
protokollförda styrelsemöten.

Genomförda aktiviteter
•
•

•
•
•

•

I mars inledde styrelsen ett samarbete med Nattvandrarna i Hässelby
villastad.
I april anordnade styrelsen i samarbete med skolan och trafikkontoret två
bilfria veckor, som avslutades med en uppskattad BMX-show för eleverna i
skolans idrottshall. I samarbete med Sigge Cykel ordade föreningen också en
gratis cykelverkstad för eleverna.
I maj anordnade föräldraföreningen i samarbete med åk 5 låg- och
mellanstadiediscon i Folkets hus för eleverna på Hässelby Villastadsskola.
I oktober vid skolans Öppet hus fanns styrelsen på plats och träffade
föräldrar, samlade in synpunkter och svarade på frågor.
I november träffade styrelsen Föräldraalliansen i Stockholms (FiSS), som är
ett forum för föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd. Vi fick nyttig
input kring föräldrasamverkan som vi tar med oss in i verksamheten för
2017.
I slutet av november anordnade styrelsen i samarbete med skolan en
föräldraföreläsning med kriminolog Maria Dufva angående barns liv på nätet
och i sociala media. Maria Dufva höll även särskilda föreläsningar för elever
och pedagoger i årskurs 3-6.

Dialog med skolledningen
Styrelsen har under året fört en aktiv dialog med skolans rektor. Under året har
fyra protokollförda möten med skolledningen hållits då bl.a. följande framförts
från styrelsen:
• Skolans fritidshem åk F-2 bör erbjuda ett större och bredare utbud av
aktiviteter.
• Skolans mottagande av eleverna efter sommarlovet bör förbättras.
• Synpunkter har inkommit från föräldrar i åk 6 om ordningsproblem på
lektionerna.
• Skolan bör ha en egen skolkör och även satsa mer på kulturprojekt och
professionella kultur- och konstupplevelser för eleverna.
• En upprustning av skolans samtliga skolgårdar bör snarast genomföras.
• Skolan bör arbeta för att få ett eget tillagningskök.

Lämnade bidrag
Föreningen har under året lämnat bidrag med 2000 kr till en utbytesresa till
Hamburg för eleverna i åk 9 som studerar tyska.
Styrelsen har beslutat att från och med 2017 inte längre ge bidrag till
utbytesresor och enskilda klassaktiviteter. För denna typ av aktiviteter kan
bidrag i stället sökas via t.ex. Lindaustiftelsen. Föreningens medlemsavgifter
kommer fortsättningsvis att i första hand gå till föräldraföreläsningar.

Verksamheten under 2017
Under 2017 har fyra möten med skolledningen planerats in; i mars, juni,
september och december. Information från respektive möte kommer i anslutning
härtill att gå ut till föräldrar och elever i särskilda rektorsbrev.
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