
Verksamhetsberä,else för Sturebyskolans föräldraforum (FF) läsåret 2018/2019 

Verksamhetsåret är aktuell period brutet då FF by, från a, hålla årsstämma under 
vårterminen istället för på hös,erminen. De,a aktuella verksamhetsår är därför förlängt och 
sträcker sig från hösten 2018 och löper hela 2019 ut. Framöver kommer verksamhetsåret 
därför a, avse kalenderår och inte läsår.  

SyHe och verksamhet 
Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har Jll syHe a, med en bred förankring 
bland föräldrar verka för e, öppet samarbetsklimat mellan Sturebyskolans personal, 
föräldrar och elever. Föreningens arbetssä, bygger på intressegrupper av föräldrar som 
gemensamt driver en för dem intressant och vikJg fråga.  

Stadgar och dokumentarkiv för föreningen finns på FFs webbplats www.ffsturebyskolan.se 
där också samtliga möteskallelser publiceras. 

Föreningens bakgrund 
Sturebyskolans Föräldraforum bildades hösten 1999 som en ersä,are Jll Sturebyskolans 
Hem- och Skolaförening. Tanken var a, ersä,a Hem- och Skolaföreningen med en 
organisaJon utan medlemsavgiHer och allQör mycket formalia och där alla föräldrar med 
barn i Sturebyskolan är välkomna. Föreningen tar inte ut någon medlemsavgiH utan bygger 
sin ekonomi på översko, från den årligen återkommande julmarknaden och cykeldagen som 
föreningen ordnar. 

Styrelse och medlemmar 
Under verksamhetsåret har följande sammansä,ning arbetat 

Styrelsens ordförande: Helena Olsson  

Kassör: Sanna Ljungdahl 

Sekreterare: Anders Humlebo och Anna ChrisJernin Falk 

Ordinarie ledamöter i skolrådet: 

Jonas Sköldberg och Anders Humlebo 

Övriga styrelseledamöter: 

Karin Holm 

Revisor: Jessica Johansson 

Valberedning: Lisa Johansson 

Webbansvarig: Benny Tjelvling (avgående) 

Intressegrupper: 
Kvällsvandringsgrupp 
Sammankallande: Carola Hällgren Franson och Ewa Lindberg 



Kvällsvandringen organiseras genom a, årskurserna 4-9 delas upp på helgJder och kvällar då 
vi vet a, många barn och ungdomar är ute och rör sig i området. Så förutom fredagar och 
lördagar finns valborg, niornas bal och skolavslutning med. 

E, schema ligger på föräldraforums hemsida samt i den öppna Facebookgruppen Kvälls- och 
na,vandring Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm. Idag har gruppen 212 medlemmar 
som delar vad som händer under vandringen. Här finns scheman men också telefonnummer 
Jll fältassistenterna som man kan ringa och höra om något speciellt hänt eller händer under 
helgen. Andra vikJga telnr Jll Socialjour, Polis och Sisab finns också. 

Kvällsvandringen sker kl. 21:00-23.30 på fredagar och lördagar. Under verksamhetsåret har 
Skutan stängt och det pågår e, sökande eHer en ny lösning för startpunkt och förvaring av 
ryggsäck med telefonnummer och gula reflexvästar. Tills vidare får kvällsvandrarna själva 
bestämma startplats och rekommenderas a, använda egna reflexvästar.  

Vi tackar alla engagerade föräldrar med de delade orden Sturebyborna är trygga och vi har 
få, moJon och en trevlig pratstund! 

Julmarknad 2018 och 2019 
Sammankallande: Ebba Örman (2018) och Katarina Hjort (2019) 

Elever och föräldrar i åk 8 och 5 anordnade som vanligt julmarknaden och alla klasser som 
engagerar sig får vara med och dela på vinsten. Julmarknaden 2018 gav e, resultat på ca 
7500 kr per klass.  Julmarknaden 2019 gav e, resultat på knappt 10 000 kr per klass.   

Trafikgrupp 
Sammankallande: Johan Pontén 

I december 2018 gästades FF av en förälder från en föräldraförening från Ålstensskolan som 
delade med sig av deras erfarenheter av arbete med trygg och säker trafik vid skolan. 
ChrisJna visade hur man jobbat med trafiksäkerhet och framför allt beteendeförändringar i 
Bromma, Ålstenskolan.  

Trafikgruppen levererade informaJonsmaterial Jll skolledningen om lämningsplatser som 
rektor informerade om på föräldramötet vid läsårsstart september 2019.  

Under verksamhetsåret har trafikgruppen lagts på is på grund av bristande intresse. Johan 
Pontén fortsä,er a, bevaka frågan för Föräldraforum.  

Skutangruppen 
Sammankallande: Anders Humlebo och Karin Nygren 

Sturebyskolan tog 2013 över mellanstadiets friJdsklubb Skutan som Jdigare drivits av en 
separat föräldraförening. De ekonomiska medel som fanns överläts Jll Föräldraforum a, 
disponera. 

Skutangruppens arbete består i a, från Skutans personal ta in önskemål om inköp samt a, 
bevilja eller avslå dessa. 



Cykeldag 2019 
Sammankallande: Malin Dietrichsson 

Cykeldagen anordnades i samma anda som Jdigare år av alla 2:or. Dagen blev lyckad med 
många besökare och fint väder. Det sammanlagda resultatet uppgick Jll 41 349 kronor. När 
avgiH Jll Föräldraforum räknats bort fick varje klass drygt 10 300 kronor. Utöver de,a 
Jllkommer de pengar klasserna tjänat på sina egna loppisar. 

Skolråd 
Skolrådsrepresentant: Anders Humlebo och Jonas Sköldberg 

Skolrådet har utgjort länken mellan FF, skolan och eleverna. Representanter för elevråden (en 
låg-, en mellan- och en högstadierepresentant), skolledning och en FF-representant har 
träffats ca 3 ggr per termin. 

Diskussionerna har mest styrts av vad som framkommit i barnens elevråd, men även frågor 
och feedback från FF-möten. Skolledningen är mycket posiJv och funderar ut lösningar på 
det mesta. Barnen är akJva i demokraJarbetet. 

Möten under perioden 
FF har haH fem protokollförda möten: den 6 december 2018, 4 februari 2019, 19 mars 2019, 
17 september 2019 och 13 november 2019.  

Rektor MarJn Widholm har deltagit vid samtliga dessa möten för informera om nyheter i 
skolan samt svara på representanternas frågor om pågående verksamhet. Under de senaste 
mötena har vi haH särskilda teman; mellanstadiet och skolans tradiJoner.  

Kallelse Jll möte samt mötesprotokoll har presenterats via FF:s webbplats 
www.ffsturebyskolan.se 

Utöver dessa möten har även styrelsen haH e, antal arbetsmöten under året där frågor 
förbere,s inför FF:s möten.  

Övrigt 
Föräldraforum kommit med inspel på skolans tradiJoner och varit ”remissinstats” för skolans 
Förtroendedokument.  

Föräldraalliansen (Fiss)  
Sturebyskolans Föräldraforum är medlemmar i Föräldraalliansen (Fiss). Medlemskapet i Fiss 
ger FF:s föräldrar en möjlighet a, delta i Fiss seminarieverksamhet helt kostnadsfri,. 

Ekonomi 
På stämman hösten 2018 beslutades a, byta räkenskapsår från brutet (juli-juni) Jll 
kalenderår. De,a fick Jll följd a, vi nu haH e, förlängt räkenskapsår från 1/7 2018 Jll 31/12 
2019. Nästa räkenskapsår är 1/1 2020 Jll 31/12 2020. 

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret samt revisors utlåtande bifogas separat. 



EHersom räkenskapsåret är förlängt och omfa,ar 18 månader så ingår avgiHerna för två 
julmarknader och en cykeldag i föräldraforums intäkter. 

Julmarknaden 2018: 
Fick en något lägre vinst än normalt, knappt 61.000 kr, vilket blev 7.621 kr per klass.  
Alla klasser valde a, sä,a in pengarna på föräldraforums Julmarknadskonto och en klass har 
sedan få, pengarna utbetalda under våren 2019. Alla klasser i årskurs 5 samt 8 var med och 
arrangerade. 

Cykeldagen 2019: 
Vinsten från cykeldagen blev knappt 45.705 kr + 2C x kr, de,a är inklusive klassernas egna 
loppisbord. Pengarna fördelar sig mellan dåvarande 2:orna enligt följande: 2A 14.985kr, 2B 
12.120kr, 2C 4.037 kr (2C valde a, inte sä,a in alla pengarna), 2D 14.562 kr (varav 6.000 kr 
utbetalat i nov 2019). 

Julmarknaden 2019: 
Vinsten från senaste julmarknaden blev nästan 80.000 kr, vilket blir 9.946 kr per klass. Dock 
har 2000 kr från Villaägarna inte sa,s in hos Föräldraforum ännu (per 27/1 2020).  

Saldot på jul- och cykelmarknadskontot uppgår Jll 197.577,60 kr per 31/12-2019. Skulden 
består i huvudsak av de två julmarknaderna samt cykeldagen som nämns ovan.  

Jul 2019: 77.569 kr 

Cykel 2019: 39.705 kr 

Jul 2018: 53.349 kr 

Jul 2015: 7.000 kr (dåvarande klass 5A) 

Saldon från julmarknader Jdigare år, klasser som lämnat skolan: 19.954,60 kr 

AkJvitetsfonden: 
Inga bidrag sökts eller betalats ut. Saldot för AkJvitetsfonden var den 31/12 2019 32.057,50 
kr. 

Skutanfonden: 
Sponsring av en bandyrink med 5.003 kr beslöts om under verksamhetsåret 17/18 och 
faktura för de,a kom under räkenskapsåret 18/19. Saldot för Skutanfonden var den 31/12 
2019 329.730,03 kr. 

Stockholm 2020-01-27 

Styrelsen för Sturebyskolans Föräldraforum genom 

Helena Olsson   Sanna Ljungdahl 

Ordförande    Kassör
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