
Verksamhetsplan för Sturebyskolans föräldraforum (FF) 
verksamhetsåret 2021 
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 

Aktuellt 2021 
Skolans huvudbyggnad kommer att evakueras under nästa läsår (2021/2022) för ventilationsarbeten. 
De elever (på högstadiet) som inte får plats i skolans övriga lokaler kommer under denna tid att gå i 
Lindeskolan. Föräldraforum kommer att sätta samman en grupp av vårdnadshavare från högstadiet 
med syfte att tillsammans med skolledningen skapa förutsättningar för en god skolkultur under 
perioden när delar av högstadiet under en tid kommer att gå på “distans”.  

 

Under vårterminen 2021 kommer den IT-plan som skolan håller på att ta fram diskuteras på 
Föräldraforum.  
	

Årligen återkommande aktiviteter för FF även under 2021: 
1. Stärka elevdemokratin i skolan genom deltagande i skolrådet. 
2. Verka för att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor. 
3. Skapa en tryggare och bättre miljö i närområde genom kvällsvandringsverksamhet.  
4. I den mån rådande myndighetsrestriktioner i samband med pandemin tillåter genomföra de 

årliga arrangemangen cykeldag och julmarknad. Sannolikt kommer det inte kunna ordnas en 
cykeldag, förhoppningsvis är julmarknaden möjlig att genomföra. 

5. Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål via Aktivitetsfonden. 
6. Verka för att stödja fritidsverksamheten i Skutan genom bland annat Skutanfonden.   
7. Uppmuntra och underlätta föräldrars engagemang i verksamheten.  

1. Verka för att stärka elevdemokratin i skolan 
Det ska vara en självklarhet att Sturebyskolan är en skola där alla syns och känner sig respekterade. Att 
veta att man kan påverka är viktigt och skapar trygghet. 

Att stärka elevdemokratin i skolan gör FF genom: 

• att medverka i skolrådet och därmed få insyn i skolans arbete, synsätt och att främjande 
elevdemokratin. 

• deltagande i skolrådet där föräldraforum har möjlighet att diskutera angelägna frågor som 
elevrådsrepresentanter lyfter.  



• att bevaka hur skolan arbetar för att alla elever ska känna till handlingsplanen mot mobbing 
och hur skolan jobbar med förebyggande insatser mot mobbing och motverkande av 
kränkande behandling. 

FFs representanter i skolrådet fastslås efter årsmötet.  

2. Verka för att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor 
Att stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor för FF genom:  

• att via skolledningen undersöka vilka frågor som skolan själv anser är viktiga för skolans 
utveckling. År 2021 kommer det till exempel att handla om engagemang i den tillfälliga 
evakueringen av skolans huvudbyggnad och i skolans IT-plan.  

FF Ordförande (sammankallande), styrelsemedlemmar 

3. Verka för att skapa en tryggare och bättre miljö i närområde genom kvällsvandring 
Att skapa en tryggare och bättre miljö i närområdet gör FF genom att i samband med föräldramöten 
och i andra relevanta kanaler regelbundet informera vårdnadshavare om 

• kvällsvandrarverksamheten och dess betydelse  
• sammanställa ett vandringsschema för klassernas kvällsvandringar under både höst och 

vårtermin  
• fortsatt kontakt med fältassistenter verksamma i Stureby 

Sammankallande fastslås efter årsmötet. 

4. Cykeldagen  
Sedan 2011 arrangerar skolans 2:or cykeldagen i slutet av vårterminen. I dagsläget blir det sannolikt 
ingen traditionell cykeldag på 10-årsjubilet år 2021 med hänsyn taget till myndighetsrestriktioner pga 
pandemin. Annars är syftet med arrangemanget: 

• lära mer om cykelsäkerhet 
• skapa en social mötesplats i området 
• samla in pengar till skolresor 

Föräldraforum utser en planeringsgrupp i slutet av höstterminen varje år.  

5. Arrangera en julmarknad under höstterminen 
Varje hösttermin arrangerar skolans 5:or och 8:or julmarknaden. Syfte mer arrangemanget: 

• skapa en social mötesplats i området 
• stimulera samarbete mellan äldre och yngre barn 
• samla in pengar till skolresor 

Exempel på aktiviteter: 

Föräldraforum utser julmarknadsgruppen i slutet av vårterminen. 

6. Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål via Aktivitetsfonden 
Aktivitetsfonden är en fond som byggts upp av tidigare elevers utförda ”Dagsverke”. Fonden 
administreras av FF genom kassör och medel kan sökas av skolpersonal i alla årskurser F-9 enligt 
följande regelverk: 

• Stöd ges till aktiviteter och investeringar avseende kultur eller hälsa/fysisk aktivet 



• Stöd ges enbart då mottagaren omfattar mer än enstaka klass. Helst ska minst en hel årskurs 
omfattas 

• Stöd ges till sådant som skolan annars inte kunnat erbjuda 

Styrelsen fattar beslut om utbetalning efter att ansökan gjorts till FFs kassör. 

Kassör (sammankallande) 

7.Verka för att stödja fritidsverksamheten Skutan genom Skutanfonden 
Skutan drevs tidigare av en fristående föräldraförening. 2013 övergick huvudmannaskapet för Skutan 
till skolan. Vid övergången fanns ett ekonomiskt överskott i verksamheten. Detta överskott 
administreras av FF. Medlen ska användas för fritidsverksamhet för mellanstadiet enligt följande 
regelverk: 

• Pengarna får användas till fritidsverksamhet inriktad på kultur, skapande och hälsa.  
• Målgruppen är barn på Sturebyskolans mellanstadium. 
• Pengarna får inte användas för reparationer, inventarier eller andra lokalkostnader. 

Styrelsen fattar beslut om utbetalning efter att ansökan gjorts till Skutangruppen. 

Sammankallande fastslås efter årsmötet.  

8. Uppmuntra och underlätta föräldrars engagemang i verksamheten.  
Det är önskvärt att fler föräldrar deltar i FF:s verksamhet. Ökat deltagande ger en bredare bas för de 
diskussioner och de frågor FF driver. FF vill uppmuntra till att fler föräldrar deltar och är aktiva på FF-
möten, i olika frågor, i FFs digitala kanaler, delar information, länkar eller gör egna inlägg.  

Föräldrar kan till exempel inom ramen för FF bevaka eller driva frågor som stöttar FFs syfte, till 
exempel trafiksäkerhet, lokalfrågor, elevernas arbetsmiljö eller särskilda stödbehov. 

FF ska under året verka för att få fler engagerade föräldrar i FF genom att: 

• Synas t ex i Facebookgrupper.  
• i samband med föräldramöten och i veckobrev regelbundet informera om FF:s verksamhet 

och dess betydelse, även gentemot förskoleklass. 
• marknadsföra FF gentemot lärare för att få färre klasser utan FF representanter 
• i god tid bjuda in till FF:s möten: totalt 5-6 inklusive årsmöte  
• i god tid skicka kallelse inklusive förslag till dagordning till mötena via e-post till 

föräldrarepresentanterna, via veckobrev samt annonsera på webbplatsen. 

Ordförande (sammankallande) 

 


