
Verksamhetsberättelse för Sturebyskolans föräldraforum (FF) år 2020 
Verksamhetsåret har till stor del av året har präglats av pandemin. Till följd av 
myndighetsrestriktioner har inga fysiska möten skett sedan årsmötet och efterföljande 
föräldraforumsmöte i februari. 

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. Samtliga Föräldraforums möten under året har gästats av rektor Martin Widholm som 
rapporterat från skolledning och skolans verksamhet. Övriga aktiviteter kopplade till 
föreningen har bestått av föräldrars kvällsvandringar. Föräldraforum kan också utgöra en 
plattform föräldrar som gemensamt driver en för dem intressant och viktig fråga.  

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

Styrelse och medlemmar 
Under verksamhetsåret har följande sammansättning arbetat 

Styrelsens ordförande: Helena Olsson  

Kassör: Sanna Ljungdahl 

Sekreterare: Anders Humlebo och Anna Christiernin Falk 

Ordinarie ledamöter i skolrådet: 

Jonas Sköldberg och Anders Humlebo 

Övriga styrelseledamöter: 

Karin Holm 

Lars Nordenskiöld 

Henrik Palo 

Styrelsesuppleanter: 

Sara Kjellmert 

Christina Groth 

Revisor: Andreas Friman 

Valberedning: Lisa Johansson 



Intressegrupper: 
Kvällsvandringsgrupp 
Sammankallande: Carola Hällgren Franson och Ewa Lindberg 

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. Kvällsvandringen sker kl. 
21:00-23.30 på fredagar och lördagar samt vid valborg, niornas bal och skolavslutning. 
Schema ligger på föräldraforums hemsida samt i Facebookgruppen Kvälls- och nattvandring 
Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm. Här finns scheman men 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. Gruppen har idag 226 medlemmar 
som delar vad som händer under vandringen. Gruppen har ökat med 14 medlemmar under 
senaste året.  

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

Julmarknad 2020 
Årets julmarknad fick ställas in på grund av Coronapandemin.  

Intressegrupper 
För närvarande finns inga aktiva intressegrupper.  

Skutangruppen 
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 
förvalta och utifrån önskemål från Skutans personal använda till fritidsverksamhet inriktad på 
kultur, skapande och hälsa för barnen på Sturebyskolans mellanstadium. Pengarna får inte 
användas för reparationer, inventarier eller andra lokalkostnader.  

Skutangruppens arbete består i att från Skutans personal ta in önskemål om inköp samt att 
bevilja eller avslå dessa. Under 2020 har det inte inkommit några önskemål från Skutans 
personal.  

Cykeldag 2020 
Årets cykeldag fick ställas in på grund av Coronapandemin.  

Skolråd 
Skolrådsrepresentant: Anders Humlebo och Jonas Sköldberg 

Skolrådet utgör en länk mellan FF, skolan och elever. Representanter för elevråden (en låg-, 
en mellan- och en högstadierepresentant), skolledning och en FF-representant har träffats tre 
gånger under 2020. På grund av restriktioner har FF-representation skett digitalt via länk.   

Möten under året 
FF har haft fyra protokollförda möten: den 19 februari 2020, 7 maj 2020, 24 september 2020 
och 9 december 2020. Det tre senaste hölls digitalt med anledning av myndighetsrestriktioner 
som en följd av pandemin. Föräldraforums möten är vanligtvis öppna för alla skolans 



vårdnadshavare, men till de digitala mötena har de som bjudits in har av praktiska skäl varit 
begränsat till skolans klassrepresentanter för Föräldraforum. Rektor Martin Widholm har 
deltagit vid samtliga dessa möten för berätta om aktualiteter från verksamheten och besvara 
frågeställningar som lyfts från föräldrar om pågående verksamhet. Kallelse till möte samt 
mötesprotokoll har presenterats via FF:s webbplats www.ffsturebyskolan.se samt skickas ut 
till klassernas FF-representanter. 

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 
Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret samt revisors utlåtande bifogas separat. 
Räkenskapsåret 2020 har varit annorlunda pga corona pandemin. Vi kunde under rådande 
omständigheter inte arrangera någon cykeldag eller julmarknad varför föreningen inte har 
fått sina sedvanliga intäkter i år och därmed gör en förlust på ca 4 tkr. Föreningen hade vid 
årets ingång ett eget kapital på ca 19 tkr som pga förlusten krymper till 15 tkr.  

De ekonomiska aktiviteterna under året har varit: 
• Utbetalningar av tidigare intjänade klassresepengar från julmarknads/cykeldagskontot 
• Faktura gällande webbsidan 
• Bankkostnader 

 
Saldot på jul- och cykelmarknadskontot uppgår till 102.473,64 kr per 31/12-2020. Skulden 
består i huvudsak av julmarknadspengar från 2019 på ca 80 tkr.  

Aktivitetsfonden: 
Inga bidrag har sökts eller betalats ut. Saldot för Aktivitetsfonden var den 31/12 2020 
32.057,50 kr. 
 
Skutanfonden: 
Inga bidrag har sökts eller betalats ut. Saldot för Skutanfonden var den 31/12 2020 
329.730,03 kr. 
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