
Verksamhetsberättelse för   
Sturebyskolans föräldraforum  
läsåret 2016/2017 

Syfte och verksamhet  
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:  
• överföra information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola 
• ge skolans ledning en bredare plattform för beslut genom att verka som remissinstans 
• aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter och 

representation i förvaltningsrådet/skolrådet 
• driva för skolans utveckling viktiga frågor och stödja skolan utåt 
• hjälpa och stödja barn och föräldrar med särskilda behov med tips och att hitta rätt 

informationskanaler 

Föreningen är en helt fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen 
är inte 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 webbplats 
www.ffsturebyskolan.se där också samtliga möteskallelser publiceras. 

Föreningens bakgrund  
Sturebyskolans Föräldraforum bildades hösten 1999 som en ersättare till Sturebyskolans 
Hem- och Skolaförening. Tanken var att ersätta Hem- och Skolaföreningen 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 och cykeldagen 
som föreningen ordnar. 
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Arbetsgrupper: 

Kvällsvandringssgrupp  
Sammankallande: Carola Hällgren Franson och Ewa Lindberg 

Detta år har vi tidigarelagt tiden för kvällsvandringen till kl. 21:00-23.30 på fredagar och 
lördagar. Föräldrar startar och avslutar vid Skutan, där vi har kontakt med personalen och 
har ett skåp märkt ”Föräldraforum” med gula reflexvästar i en ryggsäck. Där finns också 
telefonnummer till fältassistenterna som man kan ringa och höra om något speciellt hänt 
eller händer under helgen. Andra viktiga telnr till Socialjour, Polis och Sisab finns också.  

Kvällsvandringen organiseras genom att årskurserna 4-9 delas upp på helgtider och kvällar 
då vi vet att många barn och ungdomar är ute och rör sig i området. Så förutom fredagar 
och lördagar finns valborg, niornas bal och skolavslutning med. Ett schema ligger på 
föräldraforums hemsida samt i den öppna facebookgruppen Kvälls- och nattvandring 
Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm. Idag har gruppen 156 medlemmar som delar vad 
som händer under vandringen. 

Vi tackar alla engagerade föräldrar med de delade orden Sturebyborna är trygga och vi har 
fått motion och en trevlig pratstund! 

Julmarknad 2016 
Sammankallande: Britt-Marie Kronfjäll, Marina Tjelvling, Pia Engstrand 

Elever och föräldrar i åk 8 och 5 anordnade som vanligt årets Julmarknad och alla klasser 
som engagerar sig får vara med och dela på vinsten. 2016 var alla 8 klasserna aktiva och 
genomförde tillsammans julmarknaden. 

Vi började planera i augusti och träffades ett par gånger men den mesta kommunikationen 
skedde via mail.  Alla klassrepresentanter hade ett stort engagemang. Vi hade en 
pysselkväll veckan innan julmarknaden, då det tillverkades julgrupper, kransar och 
pysslades många olika julprydnader. Andra förberedde pysselbord och barnaktiviteter i 
form av bollkastning, ansiktsmålning m m.  

Vi använde googledocs för att hålla reda på vad som behövdes i form av material etc till 
varje station. Alla föräldrar i arrangerande klasser kunde då skriva upp sig på det man 
kunde bidra med även om det inte var till den station klassen själv ansvarade för. På detta 
sätt, och med hjälp av sponsorer, var det möjligt att genomföra arrangemanget utan några 
utgifter alls. 
Vi hade fler externa utställare än vanligt, vilket bidrar både till intäkter och stämning. 
Några elever uppträdde på scenen, andra var väldigt aktiva vid sina respektive stationer. 

Caféet och Lotteriet var de stationer som gav störst intäkter. Julmarknaden 2016 gav en 
vinst på ca 86.000 kr. 

Trafikgrupp  
Sammankallande: Magdalena Östling 

Gruppen har bestått av fyra föräldrar. Vi har deltagit både på Julmarknaden 2016 och 
Cykeldagen våren 2017 för att lyfta trafikfrågor, bland annat gående skolbuss mot föräldrar 
och elever. 

Trafikgruppen för en löpande dialog kring trafiksäkerhetsfrågor med trafikkontoret och 
med skolan kring pedagogisk verksamhet kring trafikfrågor för barnen. Då trafikgruppen 
har haft stor framgång i de flesta frågor, har det inte funnits tydliga frågor att driva med 
trafikkontoret och skolan. Därför har gruppen haft lägre aktivitet under året. Framöver 



diskuterar gruppen hur man ska kunna inkludera föräldrars beteende och attityder. Vi 
räknar med att återuppta regelbundna möten hösten 2017.    

Skutangrupp 
Sammankallande: Anders Humlebo och Karin Nygren 

Sturebyskolan tog 2013 över mellanstadiets fritidsklubb Skutan som tidigare drivits av en 
separat föräldraförening. De ekonomiska medel som fanns överläts till Föräldraforum att 
disponera. 

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

Under året har inga äskanden avseende Skutanfonden gjorts från verksamheten. 

Skolbibliotek 
Sammankallande: saknas 

Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteket ska samverka 
med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevers lärande och utveckling av 
medie- och informationskunnigheten. Gruppen syftar till att utveckla skolbibliotekets 
funktion. 

Arbetet har varit vilande under läsåret. 

Lokalgruppen 
Sammankallande: Jonas Sköldberg och Cilla Görling 

Lokalgruppen har i flera år försökt föra en dialog med utbildningsförvaltningen om skolans 
lokaler. Framför allt har det handlat om den undermåliga paviljongen ”Vitan” och det 
faktum att skolan växer och att allt fler elever ska få plats i redan sprängfyllda lokaler. 
Föräldraforum har försökt slå vakt om de s k hemklassrummen som enligt vår mening i hög 
grad bidrar till det lugn och den trygghet som upplevs i Sturebyskolan. Vi tror också att det 
är av största vikt för elever med olika funktionsnedsättningar att ha en fast punkt i form av 
ett hemklassrum. Hemklassrummet är också en central del i det kvalitetsarbete som skolan 
bedrivit de senaste åren.  

I slutet av våren 2016 beslutade man till slut att bygga en ny paviljong bakom idrottssalen 
(”Rödan”). Vitan har därefter rivits. 

Under läsåret har rektorn deltagit i en arbetsgrupp för att ta fram underlag för ett 
inriktningsbeslut i Utbildningsnämnden för långsiktig lokalförsörjningsplan. I arbetsgruppen 
ingick bland annat en representant för utbildningsförvaltningen. I början av arbetet var 
Lokalgruppen referensinstans. Därefter under vårterminen, har rekotorn presenterat 
arbetet fortlöpande i föräldraforums ordinarie möten.  

Föräldraforum har efterhand som underlaget vidarearbetats blivit allt mer positiva till 
förslaget. I slutänden ansåg föräldraforum att rektorns illustration av förslaget innehöll 
tillräckligt bra lösningar på alla väsentliga nuvarande och framtida för föräldraforum 
förutsebara problem.  Bland annat tillät förslaget till inriktningsbeslut att hemklassrum 
bevaras för alla årskurser.  Inriktningsbeslut togs i enlighet med förslaget i september 2017 
i Utbildningsförvaltningen. Därefter förväntas beslut om start bygge av konceptbyggnad där 
till en början bland annat evakuering av matsal ska ske under ombyggnadsperiod.  

Framöver förväntas gruppen inrikta sig på att följa upp hur den framtida användingen av 
befintliga och framtida lokalerna beslutade i inriktningsbeslutet. 



Cykeldag 2017 
Sammankallande: Josephine Le Pluart och Karin Nygren 

Cykeldagen 2017 anordnades i samma anda som tidigare år av alla 2or. Nyhet i år var en 
cyklande smoothie-maskin, uppvisning av lastvagnar och försäljning av blomsterbuketter. 
Det var fint väder och dagen var välbesökt, vilket resulterade i ett rekordresultat (drygt 9 
500 kr per klass). 

Barn i behov – arbetsgrupp för stöd till elever med NPF och övriga 
speciella stödbehov 
Sammankallande: Mischel Lechte 

Gruppen är nystartad och har påbörjat att bygga upp ett nätverk av engagerade föräldrar.  
Mischel har också presenterat på första mötet på ht 2017. 

Gruppen skapades ursprungligen för att stödja barn med Neuropsykiatriska 
Funktionsnedsättningar (NPF), men kommer också att bland annat kunna inkludera Dyslexi-
frågor om det finns föräldrar som vill engagera sig, då många av utmaningarna är liknande.  

Dyslexigruppen (som varit vilande) kommer därmed att uppgå i gruppen för Barn i Behov. 

Skolråd 
Skolrådsrepresentant: Janine O´Keeffe 

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 positiv och funderar ut lösningar på 
det mesta. Barnen är aktiva i demokratiarbetet. 

Våra nyanlända 
Sammankallande: Pia Engstrand, Åsa Kardell och Ewa Lindberg 

Mentorsprogrammet Sturebyskolan gör skillnad har i samarbete med skolan under året givit 
stöd till våra ensamkommande/nyanlända för att öka integrationen på skolan. Vi har 
matchat totalt 13 ensamkommande elever till varsin mentorsfamilj, som anmält sitt 
intresse till oss. Mentorsfamiljen har sedan haft initiativet till att parterna träffas på fritid, 
som man kommit överens om själva.  

Mentorsprogrammet stödjer genom att ordna tre träffar per termin, då alla familjer och 
elever har träffats. Vi har spelat bowling, brännboll, ordnat julfest med mera. I våras gick 
flera av de nyanlända eleverna ut årskurs 9 och kontakten mellan familjer och elever 
kvarstår i några fall. Mentorsprogrammet har därmed en avklingande verksamhet med 
några få elever kvar i programmet.    

Rödan-gruppen  
Sammankallande: Ellen Luijkx 

Rödan är en byggnad med tillfälligt bygglov som kom till i början av läsåret 2016/2017, där 
det årets 4or skulle ha sin undervisning.  I början var det flera inkörs-problem vilket ledde 
till att en arbetsgrupp startades i december 2016 för att samla ihop en gemensam 
problembeskrivning över klasserna och att lämna över denna med förslag till lösningar till 
skolledningen. I många aspekter har problem lösts eller blivit mindre genom aktiva 
åtgärder. 

Eftersom det är färre rödan-specifika frågor kvar att driva, beslutades det att eventuella 
utestående frågor får drivas i andra grupper och gruppen upphör. 



Möten under perioden  
FF har haft fem protokollförda möten: den 13 september 2016, 23 november 2016, 23  
januari 2017, 28 mars 2017, 8 maj 2017 samt årsmöte den 10 oktober 2016. 

Rektor Martin Widholm har vid dessa tillfällen varit med på mötet för att både informera 
om nyheter i skolan samt svara på representanternas frågor om pågående verksamhet.  

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

Utöver dessa möten har även styrelsen haft ett antal arbetsmöten under året där frågor 
förberetts inför FF:s möten. 

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

Ekonomi 
Julmarknaden 2016 gav goda intäkter, med en vinst på ca 85 000 kr. Enligt beslut i 
julmarknadsgruppen fördelas vinsten med 10600 kr till varje arrangerande klass. Avgift, 
2500 kr, har erlagts FF i efterhand och bokförs på nästkommande räkenskapsår. 
Arrangerande klasser var 5A – D samt 8A - D.  

Cykeldagen 2107 resulterade i ett överskott på 41 678:- eller 10 419:- per klass, nytt 
rekord. Arrangerade klasser var 2 A – D. Pengarna har satts in på jul- och 
cykelmarknadskontot. Avgift till FF, 1 250:-, har erlagts FF. 

Avgift till FF från Cykeldagen 2016 har inbetalats under året från 3 av de 4 deltagande 
klasserna. Den fjärde klassens andel (312,50:-) har efterskänkts 

Fr o m med i år så återgår hanteringen av överskott från Cykeldagen till tidigare rutin -  På 
samma sätt som Julmarknaden så sätts hela vinsten in på Jul- och cykelmarknadskontot, 
varifrån kassören betalar ut pengar till respektive klass då redovisning av klassresa 
inkommit. Kassören ser även till att avgift till FF (1250:- för 2017) förs över till FFs konto 

Del av vinsten från Julmarknaden respektive Cykeldagen utgör FF:s enda inkomstkälla, och 
uppgår normalt till 3750 kr/år (varav 2500 kr från Julmarknaden, och 1250 kr från 
Cykeldagen). Den enda kostnad som belastat kontot "Föräldraforum" under läsåret består 
av serverdrift och webbhotell, sammanlagt 1 077:-kr. Saldot på kontot Föräldraforum den 
31/8 2017 var ca 11324,44:- kr. 

63 200:- har under året, t o m 31/8, betalats ut i klassresebidrag (från kontot Jul- och 
cykelmarknad). Saldot på kontot den 31/8 2017 var ca 134 724,64 kr. Den största delen av 
denna summa är intecknad för kommande utbetalningar av klassresebidrag från tidigare 
julmarknader. 

Från Aktivitetsfonden har inga bidrag sökts eller betalats ut. Saldot för Aktivitetsfonden 
den 31/8 2017 var ca 32 057 kr. 

Från Skutanfonden har inga bidrag sökts eller betalats ut. Saldot den 31/8 2017 var ca 339 
721,03 kr.  
 
Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret samt revisors utlåtande bifogas separat 

Stockholm 2017-10-20 
Styrelsen för Sturebyskolans Föräldraforum genom  

Jonas Sköldberg  Anders Humlebo  
Ordförande   Sekreterare

http://www.ffsturebyskolan.se

