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Verksamhetsberättelse för 
Ålstensskolans Föräldraförening 

 
för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30 

 
 
 
 
 
 
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  

 

 

http://www.alstensskolan.se/
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Styrelsemöten 
 
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda möten. Därutöver har styrelsen haft 
löpande kontakt i pågående ärenden.  

Årsmöte för föregående verksamhetsår hölls den 22 oktober 2013 i samband med ett 
föräldrarådsmöte på Ålstensskolan.  
 
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 har i samråd med Tomas Jensing och tf rektor Anna Fiskáre beslutat att 
Ålstensskolan skall driva “Bilfri månad - september” samt “Bilfri månad - april” för att 
extra poängtera vikten av att gå eller cykla till skolan. 
Mindre trafik i området ger våra barn en tryggare och säkrare väg till och från skolan. 
“Bilfri månad” pågår hela månaden och är inte ett tävlingsmoment utan ses som en 
uppmuntran att befästa vettiga vanor för årets alla månader. 
 

I arbetet med att tydliggöra Bilfri-Månad har Trafikgruppen gjort följande under året: 
-Sammanställt informationsblad som skickats ut till alla föräldrar 
-Strävat efter en tydligare profil för Trafikgruppens arbete genom att se över layouten på 
informationen som tidigare använts 

-Designat och tagit fram nya banderoller och beachflaggor som placerats tydligt framför 
skolan under april 
-Engagerat barnen i framtagandet av banderoller och beachflaggor - barnen har bidragit 
med roliga och tänkvärda texter 
-Hängt upp information på grinden vid huvudentrén samt på anslagstavlan  
 
 
 

Övrigt: 
-Tillsammans med skolan arrangerat en cykel- och trafikdag för åk 5 

-Delat ut boken “Cykling” till 30 föräldrar och barn (det var så många gratis-ex vi fick tag 
på). Boken innehåller tips och råd för att komma igång med cykling i sin vardag.  
-Putsat av dokumentet Skolresplan för Ålstensskolan från 2011. Vidare översyn av 
dokumentet kommer ske under HT 2014. Trafikgruppen har tagit på sig ansvaret. 
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-Haft möte med Fariba Daryani på Trafikkontoret, Cecile Everette på 
Naturskyddsföreningens cykelgrupp, Anna Fiskareé och Tomas Jensing för att gå 
igenom vad som gjorts och bör göras 

-Presenterat olika cykelmodeller på skolgården under Ålstensskolans dag med hjälp av 
Naturskyddsföreningens cykelgrupp 

-Skapat kontakt med den underentreprenör som ansvara för snöröjningen omkring 
skolan  
 
Ålstensskolan deltar i projektet Säker Skolväg som drivs av projektledare Fariba Daryani 
vid Stockholms Stad. Härigenom har vi genom åren fått stöd i flera frågor vilket gett 
förbättrad snöröjning, upprustning av trottoarerna, och nya skyltar framför skolan för att 
hindra trafikfarlig bilparkering vid bommen. 
 
 
Trafikgruppen har under året: 

o Organiserat schemat för föräldrastöd till skolpoliserna 
o Arrangerat ”Gå-till-skolan-tävling våren 2013 
o Delat ut stipendier till skolpoliserna. 
o Tillsammans med skolan arrangerat en cykel- och trafikdag för åk.5. 

 
Då skolan inte medverkade i de trafiktävlingar som de avsåg, så rev föreningen upp 
föregående års beslut om att sluta med vår egen ”Gå-till-skolan-tävling”. Trafikgruppen 
genomförde på våren en tävling, liksom föregående år. 
 
Christina Nordlind Hejdenberg är ansvarig för Trafikgruppen. 
 
 
 
 
Skolmiljö- fokus inomhusmiljön 
 
Inomhusmiljön består av den miljö som barnen vistas i under sin skoltid. Den består av 
många olika delar; 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. 
  
Aktivitetgruppens mål för år 2014 är att ta reda på fakta d.v.s. vad finns det för 
regelverk/förhållningsregler för inomhusmiljö? Hur förhåller det sig/ efterlever 
Ålstensskolan uppsatta regler och föreslå förbättringsförslag om det finns brister på 
skolan.  En del förbättringsförslag har redan presenterats och eventuellt kommer vissa 
förändringar ske redan under 2014. 
 
Sara Nordler är ansvarig för Skolmiljö-gruppen. 
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Fritidsgruppen / Kometen 
Föräldraföreningen har sedan våren 2005 stöttat Kometen, skolans fritidsklubb för 
årskurs 4-5. Kometen ligger i en villa på Svedjevägen. Föräldraföreningen bidrar 
ekonomiskt vid mindre materialinköp. 

Föräldraföreningens styrelse anser att Kometen har en viktig uppgift att fylla när det 
gäller att erbjuda eftermiddagsaktiviteter för de äldre skolbarnen. 

Therése Jensen är styrelsens kontaktperson för Kometen. 

Föreningens övriga arbete 

Ålstenskolans Dag 
Ålstensskolans dag ändrade detta år koncept och blev ett arrangemang som skolan 
stod ansvariga för. Det var en mycket lyckad dag, trots att vädergudarna inte var med 
oss. Det ordnades med trapp-disco, utställningar i klassrummen, cykelprovning, loppis, 
fika och i gymnastiksalen hade idrottslärarna satt ihop ett mycket uppskattat program 
där eleverna kunde utmana sina föräldrar. 

Prylbytardag  
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.  Föräldraföreningen tar 
ut en avgift på 10 kr för varje föremål som lämnas in. Prylbytardagen gav 
Föräldraföreningen ca 2600 kronor i intäkt. 

Julgransplundring 
I januari 2014 arrangerade Föräldraföreningen, tillsammans med föräldrar från åk 1, 
julgransplundring med en mängd aktiviteter på Ålstensskolans skolgård: dans runt 
granen med spelmän, café, chokladhjul, korvförsäljning, fiskdamm och lotteri. Även vid 
detta arrangemang, beslutade föreningen att ge tillbaka hälften av vinsten de säljande 
klasserna gjorde till skillnad från föregående år, så hade vi vädergudarna på vår sida 
denna gång. Det var ett välbesökt och mycket lyckat arrangemang. 

Mina-Niqole Sandhassel från Föräldraföreningens styrelse ansvarade för 
arrangemanget. 

 
Valborg 
Även detta år var vädret med oss och arrangemanget lockade många besökare, 
gammal som ung kom för att lyssna på vårtal, sjunga vårsånger och njuta av majbrasan 
samt allehanda godsaker som salubjöds i de olika stånden som klasserna arrangerade. 
Q4 road Show stod för scen och ljudanläggningen  
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Vårtalet hölls av retorikern och författaren Camilla Eriksson och valborgsfirandet 
avslutades även detta år med ett vackert fyrverkeri som Hanssons Fyrverkerier skänkte 
till Föräldraföreningen. 

Valborgsfirandet på Ålstensängen har, under de fem år som 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. Detta 
arrangemang har dock växt med åren och föreningen funderar nu över vilka möjligheter 
det finns att samarbeta med andra föreningar i grannskapet och att utöka antalet 
personer som hjälper till att driva detta. 

Ansvarig för arrangemanget var Jocke Petterson från Föräldraföreningens styrelse. 

Skolkläder 
För 10:e året i rad tog Ålstensskolans föräldraförening fram en kollektion med 
skolkläder, mössor och skolväskor med logon som togs fram 2004. Föräldraföreningen 
har även i år valt att samarbeta med en lokal leverantör för profilkläder, Skolplagget, i 
Blackeberg.  

Joakim Skantze ansvarar för skolkläder och är styrelsens kontaktperson för detta. 

 

IT-frågor och www.alstensskolan.se.  

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med aktuell information och är Föreningens 
främsta plats för att sprida information om verksamheten. En övergripenade översyn 
över hemsidans layout mm har gjorts av Jocke Pettersson. 

Ansvarig för hemsida och kommunikation har varit Bo Bauhn från Föräldraföreningens 
styrelse 

 

 

 

Föreningens ekonomi 
 
(Belopp avrundat till närmsta 500-tal.) 
 
Föreningen hade under året sammanlagda rörelseintäkter på 71000 kr. 
Medlemsavgifterna utgjorde 53500 kr. Avgiften, 100 kr per barn, är en frivillig avgift. 

http://www.alstensskolan.se/
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Julgransplundringen 2014 inbringade brutto 7000 kr, vilket efter utbetalning på 
sammanlagt 4800 kronor till klasserna, blev ett överskott på ca 2000 kr.  Prylbytardagen 
inbringade 2700 kr. På Valborg hade vi en förlust på 2500, vilket var ett bättre resultat 
än budgeterad förlust på 5000 kronor. 
 
Föreningen har haft kostnader på totalt 47 000 kr. Men då redan reserverade pengar för 
gå-till-skolan priser ej togs ut av vinnande klasser, så tillföll de föreningen och därav 
blev resultatet på sammanlagda kostnader, det något missvisande beloppet 35 000. 
Den i särklass största intäkten är medlemsavgiften från elevernas föräldrar. Den största 
kostnaden är klassresebidragen. 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 3000 
kr. 
Detta ger då ett resultat på ca 23 000 kr före bokslutsdispositioner.  
 
 
För ytterligare detaljer hänvisas till bifogad balans- och resultaträkning.  
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Förslag till vinstdisposition 

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: 

 
Balanserad vinst 374 kr 
Årets resultat     23 025 kr 
totalt 23 399 kr 

 

Styrelsen föreslår att av vinstmedlen på 23 025 kr återföres 23 000 kronor till 
Skolfonden och 399 kronor balanseras i ny räkning. 
 

 

     

   

Ålsten, 2014-09-23 
 
 
_____________________ ________________________ 
Sara Nordler, tf ordf.  Sophie Ramsten 
  
______________________ ________________________ 
Mina-Niqole Sandhassel  Therése Jensen 
 
______________________ ________________________ 
Joakim Skantze  Christina Nordlind Hejdenberg 
 
_____________________ ________________________ 
Jocke Petterson  Malin Torkelsdotter Poole 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har avgivits 2014-09-15 
 
 
______________________  
Malin Hansson 
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