
Verksamhetsplan FF Sturebyskolan läsår 2012 / 2013 
 

1 
 

 
 
 

Verksamhetsplan 
Sturebyskolans föräldraforum (FF) 

Läsåret 2012 / 2013 
 
  
 
Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en 
bred förankring bland föräldrar verka för ett öppet samarbetsklimat mellan Sturebyskolans personal, 
föräldrar och elever.  
 
FF ska enligt stadgarna verka för sitt syfte bland annat genom att;  
o överföra information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola.  

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

o aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och representation i 
förvaltningsrådet.  

o stödja skolan utåt.  

o driva för skolans utveckling viktiga frågor 

o hjälpa barn och föräldrar med särskilda önskemål/behov med tips och att hitta rätt 
informationskanaler 
 
 
I denna verksamhetsplan ges förslag på mål och verksamheter för läsåret 2012/2013. Under 
respektive aktivitet ges förslag på personer som anmält intresse att arbeta med frågan under läsåret 
eller som har tillsatts av FF vid tidigare möten (markerade med *).  

 
En sammanfattning av föreslagna aktiviteter:  
FF ska under läsåret verka för att  

1. stärka elevdemokratin i skolan (förvaltningsrådet) 

2. skapa en tryggare och bättre miljö i närområde för gammal som ung genom 
nattvandrarverksamhet  

3. skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal till och från skolan  

4. arrangera en julmarknad på HT och en cykeldag på VT 
5. ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål ex skolpoliser samt till friluftsaktiviteter via 

aktivitetsfonden  

6. verka för att stödja fritidsverksamheten i åk 4 till 6 och för att underlätta övergången av 

Skutans drift från en föräldraförening till skolans ansvar. 
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1. Verka för att stärka elevdemokratin i skolan 
Förvaltningsrådsrepresentanter Annika Junehall* (sammankallande) och Helena Kettner 
Rudberg*. 

 
I grund och botten handlar det om att skapa en skola där alla känner att de blir respekterade och har 
makt över sin egen situation. Dessutom blir det roligare att gå i skolan när man själv är med och 
planerar undervisningen, och när säker är roligare lär man sig ju mer. 
Att alla trivs i skolan är en självklarhet för att vi skall kunna skapa en skola där alla syns och känner sig 
respekterade. Att veta att man kan påverka är otroligt viktigt för att kunna ha en bra arbetsmiljö. 
Verksamheten svarar också mat FF syfte att aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat 
representation i skolrådet. 
Verksamheten svarar också för att nå målet om att starka elevdemokratin i skolan: 

 Löpande medverkan i skolrådet för att få insyn i skolans arbeta och tankegångar. 

 Sträva efter att tillsammans med skolledningen genomföra aktiviteter som kan starka 
elevdemokratin i skolan – bevaka klassråd, elevråd och skolråd fungerar. 

 Undersök om eleverna genom elevskyddsombud får vara med i arbetsmiljöarbetet på skolan. 
Det gäller från årskurs sju och uppåt och det är eleverna som ska utse elevskyddsombuden. 

  Undersök vilket systematiskt arbetsmiljöarbete som pågår i skolan och vem som ansvarar 
för det. Det finns föreskrifter som beskriver hur man undersöker arbetsmiljön, förbättrar och 
följer upp. Skyddsombud och elevskyddsombud ska få vara med i arbetsmiljöarbetet. Det 
innebär bland annat att elevskyddsombud har rätt att få veta om skolan planerar att till 
exempel bygga om lokalerna eller ändra på undervisningen få lämna synpunkter utifrån 
elevernas synvinkel. 

 Undersök hur skolan har arbetat för att alls elever ska känna till handlingsplanen mot 
mobbing. 

 Undersök hur skolan jobbar med insatser för att förebyggande mobbing och insatser för att 
alla som verkar i skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Bevaka att skolledningen ser till att elevskyddsombuden får utbildning i arbetsmiljö och tid till sitt 
uppdrag.  
 

 
2. Verka för att skapa en tryggare och bättre miljö i närområde för gammal som 

ung genom nattvandrarverksamhet   
Johan Gagner* (sammankallande) ,Katarina Hjorth, vakant  

 
Exempel på aktiviteter för att nå målet om att skapa en tryggare och bättre miljö i närområdet för 
gammal som ung:  

 Sammanställ ett vandringsschema för klassernas nattvandringar under både höst- som 
vårtermin.  
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3. Verka för att skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och 
personal till och från skolan  

Karin Johansson*, Charlotta Hedvik* 

 
Exempel på aktiviteter för att nå målet om att skapa trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och 
personal till och från skolan  
Fortsatt dialog med Trafikkontoret och Veidekke om åtgärder runt skolan för att förbättra 
trafikmiljön  

 Följ upp resultatet av utredningen och föräldrarnas synpunkter på förslagen.  

 Vid behov, uppvakta politiker och kräv att det sätts in insatser för att nå målet.  

 Genomför nya bilfriaveckor  

 Informera om och simulera till att fler vandrande skolbussar startar.  
 
 

4. Arrangera en julmarknad på HT och en cykeldag på VT 
Syfte; ett aktivt verka för våra barns utveckling. 

 
4 A) Julmarknad Vakant (sammankallande), vakant, vakant 

För att tydliggöra att julmarknaden har fler värden än hög avkastning till skolklasserna föreslås 
följande syfte med Julmarknad 

 Att skapa en social mötesplats i området  

 Att äldre och yngre barn gör något kul tillsammans  

 Att samla in pengar till skolresor  
 
Exempel på aktiviteter för att nå målet om att arrangera en social mötesplats där äldre och yngre 
barn gör något kul tillsammans och samtidigt bidrar till en hög avkastning på arrangemanget:  

 Utse julmarknadsgruppen i slutet av vårterminen  

 Bjud in skolan, förmedla möjligheten om ”elevens scen”  

 Bjud in klasserna till en informationsträff före höstlovet  

 Erbjud niorna att ta hand om vissa av stationerna under dagen  

 Sprid information om dagen till samtliga elever och föräldrar på skolan  

 Ta hjälp av sponsorer för dragplåster till dagen  
 

4 B) Cykeldagen  Britt-Marie Kronfjäll* ,Annika Junehall* , vakant  
Cykeldagen genomfördes för första gången som ett arrangemang av klass 1B våren 2010. 
Nästföljande år övertogs arrangemanget i FF regi. Då erbjöds skolans tvåor att ansvara för 
arrangemanget.  
Syfte med cykeldagen  

 Lära mer om cykelsäkerhet  

 Social mötesplats i området  

 Samla in pengar till skolresor  
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Exempel på aktiviteter för att nå målet om att arrangera en social mötesplats där elever och föräldrar 
kan lära mer om cykelsäkerhet och få en hög avkastning på arrangemanget:  

 Utse planeringsgrupp i slutet av höstterminen  

 Bjud in klasserna till en informationsträff före sportlovet  

 Sprid information till samtliga elever och föräldrar på skolan  

 Ta hjälp av sponsorer för dragplåster till dagen 

 

 

5. Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål ex skolpoliser samt till 
friluftsaktiviteter via aktivitetsfonden  

Anna Riby* (sammankallande), vakant, vakant 

 
Exempel på aktiviteter för att nå målet om att ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål genom FF 
samt till friluftsaktiviteter genom ansökningar via aktivitetsfonden  

 Informera om aktivitetsfonden och hur man gör för att söka bidrag ur den.  

 Berätta kortfattat om den verksamhet som FF stödjer såsom skolpoliserna och 
nattvandrarnaA..  

Ta fram ett särskilt informationsmaterial för att samla in mer pengar till fonden.  

 

 

6. Verka för att stödja fritidsverksamheten i åk 4 till 6 och för att underlätta 

övergången av Skutans drift från en föräldraförening till skolans ansvar. 

Charlotta Collin Söderqvist* (sammankallande), Britt-Marie Kronfjäll* 

 

Exempel på aktivteter för att nå målet: 

 Utveckla ett nära samarbete med Skutans nuvarande styrelse för få till en smidig 

övergång. 

 Utveckla ett samarbete med personalen på Skutan. 

 Undersöka vilka behov som finns i fritidsverksamheten på mellanstadiet. 

 Jobba för en utvecklande och inspirerande fritidsverksamhet på mellanstadiet. 

 Tillsammans med Skutans nuvarande styrelse definiera vad det eventuella ekonomiska 

överskottet ska användas till. 

 Administration av eventuellt överskott ska administreras av kassören. 
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7. Verka för att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor 

Vakant (sammankallande), vakant, vakant  
 

Exempel på aktiviteter för att nå målet om att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling 
viktiga frågor  
Ta fram ett förslag på åtgärder för att aktivt stödja skolan utåt, ge exempel på verksamheter som 
skolan gör bra.  

Undersök vilka frågor som skolan själv anser är viktiga för utvecklingen just nu  

 Ta fram ett förslag på hur föräldrarna kan stödja skolans utveckling i de frågor som av föräldrarna 
bedöms som viktiga frågor under läsåret 2012/2013 eller framöver.  
 
Nedan ges exempel på frågor för skolans utveckling:  

 Skolbibliotekets utveckling som pedagogisk resurs Helena Kettner Rudberg* 
(kontaktperson)  

  

8.  Fler föräldrar engageras i verksamheten 

Niklas (sammankallande), Helena Kettner Rudberg 

Deltagandet i föreningens möten har varit till och från under läsåret. När något aktuellt inträffar i 
skolan blir deltagandet av naturliga skäl högre än när skolans verksamhet fungerar bra. Det är ändå 
önskvärt att fler föräldrar deltar i verksamheten. Ökat deltagande ger en bredare bas för de 
eventuella beslut som kan tas under mötena. Det underlättar också med överföring av information 
från skola till föräldrar och från föräldrar till skola.  
Det är också angeläget att fler föräldrar använder sig av webben och tipsar om bra artiklar, länkar 
eller gör egna inlägg. Hemsidan är gjord i WordPress vilket medger att olika författare kan skriva på 
sidan.  
Exempel på aktiviteter för att nå målet om fler engagerade föräldrar i verksamhet:  
Informera klasserna om verksamheten i FF och om vikten av att ha styrelserepresentanter i FF.  

Underlätta att anmäla sig som styrelserepresentant i FF genom att erbjuda registrering direkt via 
FF webben.  

 

höstterminen samt tre tillfällen under vårterminen eller i den omfattning som det finns särskilda 
behov.  

-post till de som har angett att de representerar klasserna och 
angett e-postadress för kontakt samt annonsera om möten via webben, med förslag på dagordning.  

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

 
 

B) Verka för att skapa god arbetsmiljö för elever på skolan 
Exempel på aktiviteter för att nå målet om att skapa en god arbetsmiljö för Sturebyskolans elever på 
skolan.  

elevintag m.m.  

 

 


