Verksamhetsberättelse för
Ålstensskolans Föräldraförening
för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30

Styrelsen lämnar följande redogörelse för året.
Föreningens verksamhet
Ålstensskolans Föräldraförening, är en sammanslutning av föräldrar till elever på
Ålstensskolan i Bromma, Stockholm och utgör ett samarbetsorgan för dessa.
Föräldraföreningens uppgift är att:
o verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar och
skolans ledning och personal
o arbeta för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks
o verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge
barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
o stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan
elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro
o ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor
o i frågor av större vikt och omfattning samarbeta med övriga
föräldraföreningar i Bromma
Se vidare Ålstensskolans föräldraförenings stadgar, www.alstensskolan.se

Styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda möten. Därutöver har styrelsen
haft löpande kontakt i pågående ärenden.
Årsmöte för föregående verksamhetsår hölls den 20 oktober 2015
Föräldraföreningens styrelse har närvarat vid de föräldrarådsmöten som
arrangerats av skolan. Inför vart och ett av dessa möten har dessutom
representanter från Föräldraföreningens styrelse träffat skolledningen vid ett
förberedande möte.
Intresse- och projektgrupperna

Inom ramen för Föräldraföreningen finns förutom styrelsen ett antal intresse- och
projektgrupper som arbetar med olika frågor.
Under detta läsår har följande intresse- och aktivitetsgrupper varit aktiva.
Trafikgruppen
Trafikgruppen informerar föräldrar om vikten av att välja att gå eller cykla till
skolan istället för att skjutsa sitt barn till skolan.
Informationen koncentreras under september och april då kampanjen ”Bilfri
månad; ’september”, samt: ”Bilfri månad; April”.
Vid de blivande F-klassernas första möte i aulan fick Föräldraföreningens
Trafikgrupp tid att berätta om strävan om att skapa en trygg och säker väg till
skolan för barnen.
Våra banderoller och beachflaggor placeras vid skolans huvudentré under de
bilfria månaderna. Elevrådet tog på sig uppgiften att de kommer ut varje morgon
och skolan ansvarar för att de ställs in på kvällen. Informationsblad hängs upp på
skolans alla entréer. Infobladen ändras och förbättras lite inför varje gång bilfri
månad.
Fokusering kring trafikfrågorna under september och april är tänkt att skapa
vanor som håller i sig årets alla dagar - vi vill alltid ha en säker och trygg
trafikmiljö för våra barn.
Kontaktperson gällande trafikfrågor på skolan är Tomas Jensing och Britt Marie
Rällfors - de har tyvärr dock inte tagit någon aktiv roll. Vi samarbetar med
Trafikkontoret som stöttar oss med information och i aktiviteter, kontaktpersonen
heter Fariba Daryani. Trafikkontoret uppskattar vårt Trafikarbete och uppmuntrar
genom att ge oss stöd såsom aktiviteter bojkottade av dem. Vi har bland annat
varit delaktiga i projektet “Vi rullar fritt” och Cykelfrämjandet hade cykelövningar
och pedagogisk information kring cykling för skolans femmor.
www.cykelframjandet.se/fokus/skolprojekt-far-barn-rulla/
Under VT 2016 initierade Trafikgruppen Trafikföräldrar i syfte att få fler föräldrar
att se hur trafiksituationen är för våra barn på morgnarna. Genom att placera
föräldrar vid skolans entréer ger deras närvaro en gest till övriga att välja bort
bilen och istället gå eller cykla till skolan. Deras närvaro bidrar till ett lugnare
trafikklimat och föräldrar påminns varje morgon om vikten att barnen har en trygg
väg till skolan. Trafikföräldrarna har signalvästar på sig och det är minst 4
personer på plats varje morgon. Ett rullande schema upprättades så att skolans
alla klasser är delaktiga. Träskyltar med trafikinformation som barnen gjort i
slöjden placeras vid huvudentrén.
Skolans alla barn fick i uppgift att beskriva hur de upplevde trafiksituationen på
skolan och detta material sammanställdes och kopierades upp. Häftet delades ut

av Trafikföräldrarna och gav alla information om barnens egna upplevelser (som
övervägande var att det är mycket bilar på morgnarna).
Vårens prov har till HT 2016 blivit permanent.
Christina Nordlind Hejdenberg är ansvarig för Trafikgruppen.
Skolmiljögruppen
Skolmiljön består av den miljö som barnen vistas i under sin skoltid. Den består
av många olika delar; skolgård, luft, ljud, lukt, ljus, fukt, städning, lokalytor (är det
tillräckligt många och är storleken anpassad till antalet barn t.ex. matsalen),
toaletter m.m. Dessutom ingår inredning för såväl inom- som utomhusmiljön.
Några förändringar/projekt som utförts i samarbete mellan skolmiljögruppen och
skolan är:
• En scen på skolgården för skolans elever där tidigare regnskyddet var placerat.
• Målning av entréerna för att skapa ett ljusare intryck.
• Inköp av plastbackar för förvaring av elevers vantar, mössor etc.
* Plantering av blommor runt träden i minneslunden för Tsunamin.
Carl Osvald är ansvarig för Skolmiljögruppen.
Fritidsgruppen / Kometen
Föräldraföreningen har sedan våren 2005 stöttat Kometen, skolans fritidsklubb
för årskurs 4-5. Kometen ligger i en villa på Svedjevägen. Föräldraföreningens
styrelse anser att Kometen har en viktig uppgift att fylla när det gäller att erbjuda
eftermiddagsaktiviteter för de äldre skolbarnen. Under läsåret 2015/2016 har
Föräldraföreningen bidragit med 5,000 kronor till Kometens inre miljö.
Ålstenskolans Dag
Föräldraföreningen samverkade med skolan och föräldrar i årskurs 3 för att
koordinera två aktiviteter under Ålstensskolans dag, Café i matsalen och loppis i
gympasalen till förmån för barnhemmet Hatay i Thailand. Evenemanget var
välbesökt och runt om på skolgården fanns ett brett utbud av sång, dans och
lekar. Beatrice Sjöberg Magnusson har varit styrelsens kontaktperson för
Ålstensskolans Dag.
Prylbytardagen
Skolans familjer (och andra) fick då möjlighet att bli av med barnens urvuxna
skridskor, skidor och annat – och att köpa annan utrustning billigt. Detta är också
ett sätt för oss att visa barnen hur man kan konsumera på ett mer hållbart sätt.
I år var klasserna i åk 2 medverkande i Prylbytardagen. Förutom 10 kronor per
inlämnat föremål togs också en kommission på försäljningen. Detta resulterade i
att cirka 7,000 kronor drogs in till klasskassorna för åk 2.

I år anordnade också Föräldraföreningen ett mindre Café i anslutning som bidrog
till den fina stämningen. Under Prylbytardagen gavs också möjlighet att hämta ut
beställda skolkläder. Jonas Danielson har varit styrelsens kontaktperson för
Prylbytardagen.
Julgransplundring
I januari 2016 arrangerade Föräldraföreningen, tillsammans med föräldrar från
årskurs 1, en julgransplundring med en mängd aktiviteter på Ålstensskolans
skolgård. Det blev dans runt granen med spelmän, café, chokladhjul,
korvförsäljning, fiskdamm och lotteri. Vid detta arrangemang, beslutade
föreningen att ge tillbaka all vinst till de säljande klasserna. Återigen var det ett
välbesökt och mycket lyckat arrangemang. Linda Strömgård från
Föräldraföreningens styrelse ansvarade för arrangemanget.
Valborg
Arrangemanget lockade rekordmånga besökare, gammal som ung kom för att
lyssna på vårtal, vårsång och för att njuta av majbrasan med allehanda godsaker
i de olika stånden som klasserna arrangerade. I år erbjöds två stånd med
sockervadd samt ett stånd med chokladhjul. Det gick även att köpa
marknadsgodis nere på ängen. Årets talare var Christian Reimers, Ordförande i
Bromma Trädgårdsförening samt författare till boken "Bara Bromma". Västerleds
kyrkokör sjöng traditionsenligt in våren. Valborgsfirandet avslutades med ett
vackert fyrverkeri som Hanssons Fyrverkerier skänkte till Föräldraföreningen.
Valborgsfirandet på Ålstensängen har, under alla år Föräldraföreningen
arrangerat, rönt stort intresse och varit väldigt uppskattat. Många valborgsfirare
uppskattar att det finns ett valborgsfirande i grannskapet vilket stärker
sammanhållningen för både elever, föräldrar och alla andra boende i närområdet.
Till våren 2016 har Föräldraföreningen lagt ut försäljningsverksamheten under
evenemanget till årkurs 4 på Ålstensskolan. De ansvarade för att bemanna upp
de olika försäljningsstånden. Ansvarig från Föräldraföreningen var Mina-Niqole
Sandhassel samt Linda Strömgård.
Skolkläder
För 12:e året i rad tog Ålstensskolans Föräldraförening fram en kollektion med
skolkläder, mössor och skolväskor med Ålstensskolans logotyp.
Föräldraföreningen har valt att samarbeta med en ny leverantör vid namn
Skolgarderoben som kan erbjuda ett stort sortiment av ekologiska kläder och
som dessutom har en web shop. Beatrice Sjöberg Magnusson från styrelsen
ansvarade för koordineringen av skolkläder.
IT-frågor och www.alstensskolan.se.
Föräldraföreningen har en tydlig och informativ hemsida som regelbundet hålls
uppdaterad med nyheter och årets evenemang. Besök gärna Kalendariet för

information om månadens alla aktiviteter inklusive förmöten med rektorn och
föräldrarådsmöten. Linda Strömgård har varit styrelsens kontaktperson för
hemsidan och ansvarig för kommunikationen med underleverantörer.
Föreningens ekonomi
Föreningen hade under året sammanlagda rörelseintäkter på 86 580 kr. Den i
särklass största intäkten är medlemsavgiften från elevernas föräldrar, vilken
utgjorde 53 300 kr. Avgiften, 100 kr per barn, är en frivillig avgift.
De enskilda evenemangen organiserades så att dessa skulle täcka sina
kostnader och att överskottet därefter till sin helhet skulle gå till arrangerande
klasser. Så utbetalades totalt 9,674 kronor till åk 1 för Julgransplundringen, Från
Prylbytardagen utbetaldes 4,800 kronor till åk 2, Ålstenskolans dag inbringade
netto 14,346 kronor till åk 3 och Valborg inbringade 13,106 till åk 4, vilket innebar
ett rekord, detta efter en fantastisk insats av Föräldraföreningens ordförande.
Den största enskilda kostnaden är klassresebidragen, vilken utgjorde 28 500
kronor. Klasserna får ta ut ett belopp om 100 kronor per elev i åk 3, samt ett
belopp om 200 kronor per elev i klass 5.
Bidraget till skadefria veckor samt till elevrådsstyrelsen uppgick i år till
sammanlagt 3,900 kr.
Föräldraföreningen har också varit med och gjort ett antal skolaktiviteter möjliga
genom bidrag. Så har 1,500 kronor gått till fruktkorgar under skolans
hälsoveckor, 3,000 kronor har gått till deltagande under Worlds Childrens Prize.
Föräldraföreningen har också bidragit till skolans satsningar på läsande och där
inköpt läromedel för 4,560 kronor.
Kostnader för föreningens administration har varit något högre i år då föreningen
har gjort ett större underhåll av hemsidan. Denna kostnad uppgick till 2,948
kronor. Övriga kostnader för administration understiger 2,000 kronor
Årets resultat blev – 84.50 kronor
För ytterligare detaljer hänvisas till bifogad balans- och resultaträkning.
Förslag till vinstdisposition
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst
Årets vinst
totalt

38 627 kr
- 85 kr
38 542 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 38 542 kr balanseras i räkning.

Föreningens ekonomi i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar.

Stockholm, oktober 2016
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