
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

 

STUREBYSKOLANS FÖRÄLDRAFORUM 2009-2010 

 

 

 Syfte och verksamhet 

Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum, har till syfte att med en bred 

förankring bland föräldrar verka för ett öppet samarbetsklimat mellan Sturebyskolans 

personal, föräldrar och barn. 

Föreningen skall verka för sitt syfte bland annat genom att; 

 överföra information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola. 

 ge skolans ledning en bredare beslutsbas genom att verka som remissinstans. 

 aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och 

representation i förvaltningsrådet. 

 stödja skolan utåt. 

 hjälpa barn och föräldrar med särskilda önskemål/behov med tips och att hitta rätt 

informationskanaler 

 driva för skolans utveckling viktiga frågor 

Föreningen är en helt fristående förening som bl a är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Föreningen skall inte vara ansluten till Riksförbundet Hem och Skola. 

 

Stadgar och dokumentarkiv för föreningen finns på föreningens hemsida 

http://hem.passagen.se/sturebyskolan.ff eller direkt till hemsidan http://www.svm.se/ff/ där 

också samtliga möteskallelser publiceras. 

  

 Styrelse och medlemmar 

 

Under verksamhetsåret har följande sammansättning arbetat 

 

Ordförande: Greger Assersson (för 1år) 

Kassör: Gisela Franzén (för 1 år) 

 

Ordinarie ledamöter i Förvaltningsrådet (representanter i skolrådet) 

Karin Gagner (1 år) 

Christine Gustavsson (2 år) 

 

Suppleanter: 

Axana Haggar 

Peter Eidensjö 

 

Övriga styrelseledarmöter: 

Marie-Louise Ellingsen 

 

 

http://hem.passagen.se/sturebyskolan.ff


Revisor:  

Mats Rydén 

Revisorsuppleant:  

ingen vald 

Valberedning:  

ingen vald 

Webbansvarig:  

Marina Tjelving 

 

 

Julbazargruppen: 

Marina Tjelving 

Maria Suchowiak 

Gunilla Johansson 

Catharina Axörn-Gräns 

 

Nattvandringsgrupp: 

Katarina Hjort 

Johan Gagner 

Mariella González Bonilla 

Jan-Eric Gustavsson 

 

Möten under perioden 

 

2009-11-30, 2010-01-25, 2010-02-22 samt 2020-04-20 

 

Protokoll skall läggas upp på vår hemsida (se hänvisningen ovan) 

 

Viktiga ärenden under perioden 

 

 

* Nattvandrargruppen 

Föräldravandringarna har fortsatt under läsåret, dock med blandad närvare. Olika 

informationsalternativ diskuterades. Informationsblad skulle tas fram samt mer information på 

föräldrarmötena, på så sätt öka tillströmningen. 

 

* Julbazaren 

Den hölls som vanligt i början av december. Den blev välbesökt och slutade med en succé och 

mycket pengar tjänades in. Ca:50.000:- i vinst. De intjänade pengarna går, som alltid, till 

resebidrag för de klasser som har uppfyllt kraven för att erhålla sådana. 

 

*Aktivitetsfonden 

Aktivitetsfonden ha inte använts i den utsträckningen som vi hade förväntat oss. 

9B var nere i Sörmland och paddlade under verksamhetsåret. 

Pengar till klassresor har betalts ut vid 8 tillfällen. Resmålen har varit allt från Kålmården och 

Vaxholmskastellet till Kittelfjäll. 

 

*Förvaltningsrådet 

Löpande medverkan i förvaltningsrådet för att få  insyn i skolans arbete och tankegångar. 

 



 

 

*Skolans rektor 

Rektorn för Stureby skola har varit med på föräldraforums möten för att både informera samt 

svar på våra frågor. 

 

*Omorganisation på Grodan 

Den stora skillnaden var att 2:orna som finns i Ladans 2-3b ska spridasi resterande klasser. 

Detta ledde till diskussioner om klassens storlek och lärartäthet. 

Det finns då önskemål om mindre klasser från föräldrarna. Föräldrarforum skrev en skrivelse 

till förvaltningsrådet. 

 

*Nya cykelvägar 

På Stadsbyggnadskontoret pågår arbetet med en detaljplan för ett område längs 

Bastuhagsvägen. I detaljplanearbetet ingår en ny gång- och cykelväg längs Bastuhagsvägens 

västra sida, närmast skolan samt nya parkeringsfickor för hämtning och lämning av skolbarn.  

 

 

 

Ekonomi 

 

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret samt revisors utlåtande bifogas separat. 

 

 

Föreningens framtid 

 

Deltagandet i föreningens möten har varit blandat och har legat på mellan 10-15 st vid varje 

tillfälle. När något aktuellt inträffar i skolan blir deltagandet av naturliga skäl högre än när 

skolans verksamhet fungerar bra och utan särskilda händelser. Det är dock önskvärt att 

deltagandet ökar för de fyra tillfällen per läsår som det gäller för att få en bredare och bättre 

bas för beslut som kan tas under dessa möten. Det vore tacksamt om ordföranden i föreningen 

kan få alla rekryterade föräldrarepresentanters mailadresser för att kunna få en kallelse till 

möten i tid.  

 

 

Stockholm 100829 

 

Styrelsen för Stureby Föräldraforum genom  

 

 

 

Greger Assersson 

Ordf. 

 


