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Verksamhetsberättelse för 
Sturebyskolans föräldraforum  

läsåret 2010/2011 
 

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 bland annat är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Föreningen skall inte vara ansluten till Riksförbundet Hem och Skola.  

Föreningens arbetssätt bygger på arbetsgrupper av föräldrar som gemensamt driver en för dem 

intressant och viktig fråga. 

Stadgar och dokumentarkiv för föreningen finns på föräldraforums webb www.ffsturebyskolan.se där 

också samtliga möteskallelser publiceras.  

 

Föreningens bakgrund 

Sturebyskolans Föräldraforum (FF) bildades hösten 1999 som en ersättare till Sturebyskolans Hem- 

och Skolaförening. Tanken var att ersätta Hem- och Skola-föreningen med en organisation utan 

medlemsavgifter och alltför mycket formalia och där alla föräldrar med barn i Sturebyskolan är 

välkomna. Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift utan bygger sin ekonomi på överskott från 

den årligen återkommande julmarknaden som föreningen ordnar. 

 

http://www.ffsturebyskolan.se/
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Styrelse och medlemmar  

Under verksamhetsåret har följande sammansättning arbetat  

Styrelsens ordförande: Linnea Berg (1år)  

Vice ordförande: Mia André (tilläggsval 31 januari) 

Kassör: Gisela Franzén (1 år)  

Ordinarie ledamöter i skolrådet: 

Christina Gustafsson (1 år) och Mats Lindqvist (1 år)  

Övriga styrelseledamöter samt suppleanter i skolrådet:  

Ulrika Salander(2 år) och Josef Tran (2år)  

Revisor: Mats Rydén, (1 år)  

Revisorssuppleant: Ingen vald 

Valberedning: Ingen vald 

Webbansvarig: Marina Tjelvling 

 

Övriga arbetsgrupper: 

Nattvandringsgrupp  

Johan Gagner (sammankallande), Katarina Hjort, Mariella González Bonilla  

Julmarknad   

Josef Tran (sammankallande), Karin Löfgren Russo, Catharina Axörn-Gräns  

Trafikgrupp 

Marina Tjelvling (sammankallande), Ellen Luijkx, Karin Johansson och Mats Rydén 

Cykeldag 

Marina Tjelvling (sammankallande) Anna Riby och Britt-Marie Kronfjäll. 

Syfte med föräldraforum 

Kajsa Hammarström, Linnéa Bergh och Katarina Hjorth. 
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Bild källa Härryda kommun 

 

Möten under perioden  

Styrelsen har haft fem protokollförda möten den 10 oktober, 23 maj, 14 mars, 31 januari 2011, den 6 

december 2010 samt årsmöte 4 oktober 2010 

Rektor Lars Ljungman har vid varje tillfälle förutom mötet den 10 oktober 2011 varit med på 

styrelsemötet för att både informera om nyheter i skolan samt svara på styrelserepresentanternas 

frågor om pågående verksamhet.  

Kallelse till möte samt mötesprotokoll har presenterats via föräldraforums webb 

www.ffsturebyskolan.se  

Presentation av Föräldraforums arbete och projekt gjordes på höstterminens föräldramöte. 

 

Arbetsgrupper, aktiviteter och resultat under perioden 

 
Förvaltningsrådet/Skolrådet  

Den 6 december bytte förvaltningsrådet namn till skolrådet. En representant har haft en löpande 

medverkan i skolrådet för att få insyn i skolans arbete och tankegångar.  

 

Nattvandrargruppen  

Föräldravandringarna har fortsatt under läsåret, dock med blandad 

närvaro. Olika informationsalternativ har diskuterats för att öka 

deltagandet bland föräldrar.  

Ett pris instiftades under året till den klass vars föräldrar hade störst 

uppslutning till nattvandringen under läsåret. Priset delades ut 

under föräldramötet den 28 september 2011. Vinnaren och 

mottagaren av priset var föräldrar för klass 8B. Pristagarna tackade 

för priset och meddelade att det nog var det mest lättförtjänta pris 

de varit med om. Och prestationen bakom priset var både trevlig och 

berikande att få vandra tillsammans med andra föräldrar i klassen.  

En information om nattvandring, och värdet av denna föredrogs 

muntligen på föräldramöten under höstterminen. Klassernas nattvandringsscheman för kommande 

läsår har i början av läsåret presenterats på föräldraforums webb, på Sturebyskolans webb samt 

genom lärarnas veckobrev på skolan. 
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Julmarknaden 

Julmarknaden hölls i slutet av november. Den var 

som vanligt välbesökt och innehöll de stående 

aktiviteterna som sporthörna, barnlekar, fiskdamm, 

loppmarknad, café och lotteri. Det bjöds också på 

en bakverkstävling och ett mini julbord som sponsrades av Lidl. Då det inte var någon av de fyra 

niondeklasserna som hade möjlighet att delta inbjöds två klasser från årskurs 8 att delta som 

arrangör. Resultatet för årets julmarknad blev 28 575 kr. De intjänade pengarna går, som tidigare, till 

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

 

Trafikgruppen 

Trafikgruppen bildades under årsmötet 2010 och har sedan dess arbetat för att få till en förbättrad 

trafiksituation runt skolan.  Gruppen har hälsat på hos Stadsbyggnadskontoret (SBK) och haft möte 

på skolan tillsammans med SBK, Exploateringskontoret samt Trafikkontoret (TK). Syftet var att 

diskutera trafiksituationen med anledning av den föreslagna detaljplanen i området i samband med 

nybyggnationen av 90-lägenheter längsmed bastuhagsvägen (byggstart 2011/2012).  

Efter mötena sammanställdes föräldrarnas synpunkter i en särskild skrivelse om trafiksituationen i 

samband med nybygget bredvid skolan. Skrivelsen besvarades av Stadsbyggnadskontoret med 

hänvisning till TK. Gruppen har sedan dess fört intensiv dialog med TK. Ett resultat av arbetet var att 

TK tillsatte en utredning om trafiksituationen runt skolan i slutet av vårterminen 2011.  

Trafikgruppen har också medverkat till att Sturebyskolan nu är en prioriterad skola för TK. 

Trafikkontoret sponsrade cykeldagen (8 maj) med bl.a. hjälmar, reflexer och inte minst Sportsons 

mobila verkstad. Likaså en BMX skolshow för årskurserna 4-9, om vikten att använda hjälm. Bilfria 

veckor genomfördes på skolan under tre veckor i maj. Resultatet av sju redovisade klasser visade att 

ca 90 procent av eleverna då promenerade till skolan. Ett bra resultat men svårt att jämföra då det 

inte genomfördes någon jämförande mätning före de bilfria veckorna. I flera klasser arbetas det med 

”trädet” som Trafikkontoret förespråkade som redovisning över hur barnen har tagit sig till skolan 

under de bilfria veckorna. Ett grönt löv om man åkte kollektivt, gick eller cyklade, ett brunt löv om 

man åkte bil. Trafikgruppen sammanställde resultatet av de bilfria veckorna och samtidigt framförde 

baksidan med denna metod till Trafikkontoret, att en del barn blev ledsna över att behöva redovisa 

ett brunt blad.  

Fler vandrande skolbussar startade i samband med de bilfria veckorna. En folder 

om Föräldraforum och trafikgruppens arbete kring vandrande skolbussar delades 

ut under informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklassbarn som hölls 

i slutet av vårterminen 2011. 

Trafikgruppen träffade TKs utredningskonsulter och överlämnade en egen 

sammanställning av synpunkter (problem och lösningsförslag) som arbetats fram 
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under läsåret.  

Konsulternas koncept med åtgärdsförslag presenterades för trafikgruppen i slutet av september. En 

ny skrivelse, sammanställning av föräldrarnas synpunkter på konceptet lämnades in till trafikkontoret 

den 6 oktober. Ett svar på de åtgärdsförslag som föreslagits. Samtliga skrivelser finns presenterade 

på föräldraforums webb. Den intresserade har kunnat följa trafikgruppens arbete via en logg på 

föräldraforums webb. 

 

Cykeldagen 

Cykeldagen genomfördes med stor succé söndagen den 8 maj 2011. Arrangörer var alla 2:or på 

skolan. Vinsten gick oavkortat till klassernas skolresor. Aktiviteter under dagen var bland annat en 

bakluckeloppis med 60 bilar, cykelverkstad, 

cykelbytesstation, hinderbana, café, 

chokladhjul, polis. Även andra klasser erbjöds 

att hyra plats och delta med egna 

marknadsbord. Vinsten räknades samman till 

37 395 kr. 

Föräldraforum deltog med egen 

informationsstation som i huvudsak 

bemannades av trafikgruppen. Informationen 

om att starta vandrande skolbussar nådde inte 

riktigt fram. Föräldraforum syntes ändå bra 

och kunde sprida budskap om hela 

verksamheten. 

 

Översyn av syfte för föräldraforum 

Syftet för föräldraforums verksamhet har diskuterats under året. På mötet den 23 maj beslutades att 

inte föreslå ändring av nuvarande syfte. En arbetsgrupp tillsattes för att skapa en presentation som 

ordförande, Linnéa Bergh, framförde under höstens föräldramöten. Presentationen innehöll bland 

annat målet för FF, vilka medel föreningen jobbar med och vilka aktiviteter föreningen organiserar. 

Utgångsunderlag för presentationen var en sammanställning över synpunkter som framkom på möte 

i föräldraforum den 14 mars 2011.  

 

Aktivitetsfonden  

Aktivitetsfonden har inte använts i den utsträckningen som vi hade förväntat oss.  
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Ny logga 

Åsa Lindelöw har designat en logga för Föräldraforum. Loggan trycktes 

på nya t-shirts inför cykeldagen. Åtta stycken tröjor finns hos Ellen 

Luijkx för utlåning. Blåa med vita tryck. 

 

 

 

Föräldraforums webb 

Webben har bytt adress till www.ffsturebyskolan.se. 

Sidan har varit välbesökt under året och nådde nytt 

besökanderekord med nära tusen besökare i samband 

med cykeldagen i maj. 

 

Föräldraalliansen (Fiss) 

Sturebyskolans Föräldraforum är medlemmar i Föräldraalliansen (Fiss). Medlemskapet i Fiss ger oss 

föräldrar en möjlighet att delta i Fiss seminarieverksamhet helt kostnadsfritt. Information om deras 

aktiviteter har förmedlats via föräldraforums webb. Under vårterminen svarade föräldraforum på en 

Fiss enkät rörande antalet medlemmar i föreningen m.m. 

 

Julmarknad 2011 

För att förlänga planeringstiden inför julmarknaden och för att få ett ökat utbyte med skolan (elevens 

scen) utsågs julmarknadsgruppen redan vid möte den 23 maj. Följande personer utsågs att 

organisera Sturebyskolans Julmarknad 2011; Marina Tjelvling, Britt-Marie Kronfjäll och Gunilla 

Johansson. 

 

Utökade antal klasser på skolan 

Det har varit ett stort ansökningstryck till förskoleplatserna på Sturebyskolan vilket bidrog till ett 

utökat antal förskoleklasser. Stadsdelsnämnden har tagit beslut om att bygga en förskolepaviljong på 

grusplansparkeringen (nedanför Grodan och Torpet) på 3 avdelningar. Förslag att fyra förskoleklasser 

blir koncentrerade till övervåningen av paviljongen. En yta om ca 400kvm. 

Konsekvenser av överintaget blir att fler elever ska dela på tider i matsal, idrottshallen och 

slöjdlokalerna.  

http://www.ffsturebyskolan.se/
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Skolan har meddelat att de till hösten kommer att tillgodose behovet av att all slöjd kan ske på 

Sturebyskolan, ett önskemål som föräldraforum drivit gentemot skolan.  

Skolan har också meddelat att de sökt och fått okej att använda sig av Bandhagshallen i en större 

utsträckning, framförallt klasser som har idrottsprofil. I samband med detta har skolan gett ett löfte 

till föräldraforum att schemalägga dessa tider så att ingen idrottslektion i Bandhagshallen sker den 

första eller sista tiden på en skoldag. 

Föräldraforum har under året drivit frågan om att i samband med nybygge av förskolepaviljongen 

rusta lokal med eget kök för att avlasta i befintlig matsal. Under sista mötet i föräldraforum, den 10 

oktober utsågs en ny grupp att särskilt bevaka dessa frågor, Veronica Barkman och Helena Ericsson 

(sammankallande). 

 

Övriga ärenden under perioden 
 
Andra frågor som har diskuterat och bevakats i forumet under året: 

 Skolans ekonomi.  

 Åldersblandade verksamhet (Grodan) upphör.  

 Betygssättning i skolan är låg i jämförelse med andra skolor i länet. 

Sturebyskolan har meddelat att man avser att samarbeta med Enskedeskolan i betygsättning 

i Engelska samt att det finns ett förslag om att ha gemensamma rättningar med Örbyskolan. 

Med nya skollagen finns en förhoppning att eventuella skillnader i betygssättningen kan 

minska. 

 Duschväggar i idrottshallen för att öka trivseln i duschrummet. 

 Antal rastvakter på skolgården 

 Äldre elever som återvänder till skolan för att motiverar 8:orna om betyg, söka till gymnasiet 

etc. 

 Busskort för elever som har slöjd i Östbergaskolan.  

 Föräldramötens likaså julavslutningens upplägg/tid för att föräldrar ska kunna delta om man 
har barn i fler än en klass. 

 Processen för pröva-på aktivitet och val av språk till åk 6.  

 Mattepedagogik för föräldrar 

 Information mellan skola och föräldrar 

 Förslag om samarbete mellan närpolis och skola enligt Södermalms närpolis modell för 

samarbete med Erikdalsskolan, att skicka ut information (nyhetsbrev) till föräldrar.  

 

Ekonomi 

Föreningen har bidragit med 1000 kr som pris för bästa föräldranärvaro och uppslutning i samband 

med nattvandring under läsåret.  
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Webben var fram till och med 1 juli sponsrad av en förälder, därefter betalar föräldraforum en avgift 

om 69 kr i månaden.  

Åtta t-shirts har köpts in för att marknadsföra föräldraforum.  

Föräldraforum är medlemmar i föräldraalliansen (Fiss) mot en avgift om 200 kr per år.  

Julmarknaden gav återigen goda intäkter (vinst ca 28 000 kr) och ungefär samma summa har 

fördelats till 3:or, 5:or och 9:or som bidrag till klassresor samt till skolpolisen. Arrangerande klasser 

var höstterminen 2010 - 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c, 8a, 8b. En del av intäkterna behålls inom föreningen 

som rörelsekapital då detta är föreningens enda inkomstkälla sedan medlemsavgifterna avskaffats.  

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret samt revisors utlåtande bifogas separat.  

   

Föreningens framtid 

Deltagandet i föreningens möten har varierat mellan mötena. Vid årsmötet 2010 deltog 42 personer. 

Engagemanget har sedan avtagit ju närmare sommarlovet man kommer. Föreningen är helt 

beroende av ett personligt engagemang hos många föräldrar för att information ska spridas snabbt 

mellan föräldrar och för att aktiviteter som julmarknad, nattvandringar m.m. ska kunna genomföras.  

Under föräldramötena på höstterminen uppmuntrades klassernas valda representanter att registrera 

sig via föräldraforums webb. Det resulterade i ett ökat antal identifierade representanter i jämförelse 

med tidigare år.  

Sturebyskolans föräldraforum kan konstatera att det genom den nya skollagen som tillämpas från 

och med den 1 juli 2011 innebär att bl.a. vårdnadshavarens inflytande kommer att öka. Det ger 

utrymme för fler engagerade föräldrar. 

Nya engagerade föräldrar behövs för att fylla på där gamla slutar. Det är dock viktigt att detta sker i 

en takt som ger en kontinuitet inom verksamheten.  

 

 

Stockholm 2011-10-16 

Styrelsen för Sturebyskolans Föräldraforum genom 

  
Linnéa Bergh 
Ordförande 
 


