
 
 

Verksamhetsberättelse för 
Ålstensskolans Föräldraförening 

 
för perioden 2014-07-01 – 2015-06-30 

 
 
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 8 protokollförda möten. Därutöver har styrelsen 
haft löpande kontakt i pågående ärenden.  

Årsmöte för föregående verksamhetsår hölls den 22 oktober 2014 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.   

 

http://www.alstensskolan.se/


 
 

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. Skolan ser till att de kommer ut varje morgon och 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. Vi samarbetar med Trafikkontoret som stöttar oss med information och i 
aktiviteter. Under det gånga året fick Ålstensskolan arrangemanget “Vi rullar fritt” 
av Cykelfrämjandet genom Trafikkontoret. 
Cykelfrämjandet hade cykelövningar och pedagogisk information kring cykling för 
skolans femmor.  
www.cykelframjandet.se/fokus/skolprojekt-far-barn-rulla/ 
 

I arbete med att tydliggöra Bilfri-Månad har Trafikgruppen gjort följande under 
året: 
-Sammanställt informationsblad som skickats ut till alla föräldrar 
-Strävan efter en tydligare profil för Trafikgruppens arbete genom att se över 
layouten på informationen som tidigare använts. 
-Delat ut Cykelfrämjandets tidning “Cykling” till föräldrar. I numret finns en lång 
artikel om trafiksäkerhetsarbete och barn i skolan. Ålstensskolan är omnämnd. 
 
 
 
 

http://www.cykelframjandet.se/fokus/skolprojekt-far-barn-rulla/


 
 

Övrigt: 
 
-Haft fortsatt kontakt med Trafikkontoret som tagit på sig att sammanställa 
Trafikplanen för skolan (de har fått allt vårt material och skall sammanställa). 
Pågående. 
-Drivit på skolan att beställa nya parkering-förbjuden-skyltar till 
grinden/huvudentrén. 
-Gjort en skrivelse till skolans ledning med försök att få dem att anta en mer gå- 
och cykelvänlig inställning för att informationen inte bara kommer via 
Föräldraföreningen. 
-Under våren 2015 gav vi Elevrådsstyrelsen i uppdrag att observera trafiken vid 
skolans entréer under en vecka för att få barnens perspektiv på hur de upplever 
morgnarna.  
Materialet sammanställdes till en powerpoint-presentation som visades för 
föräldrar i aulan. 
 
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. 
  
Aktivitetgruppens har under året tagit reda på vad finns det finns för 
regelverk/förhållningsregler för inomhusmiljön, om Ålstensskolan efterlever 
uppsatta regler samt föreslagit förbättringsförslag.   
 
Några förändringar/projekt som utförts på skolmiljögruppens initiativ är: 
 •En extra städning per dag för skolans samtliga toaletter 
 •Förbättring av städningen i stort på skolan genom regelbunden uppföljning 
 •Tydlig genomgång och uppföljning av skolans väsentliga avtal för 
inomhusmiljön för att kontrollera bullernivåer, radon, ljus och andra uppföljningar 
som görs följer tillåtna gränser och för att se om avtalen täcker väsentliga 
områden 
 •Investeringsprojekt på skolgården tillsammans med Föräldraföreningens 
styrelse 
 
Sara Nordler var ansvarig för Skolmiljögruppen detta år. Kommande år är Carl 
Osvald ansvarig för gruppen. 
 
 
 



 
 

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. Under 
läsåret 2014/2015 har Föräldraföreningen betalat för ett antal saccosäckar för att 
kunna möjliggöra elevernas önskan om ett ”rum med härligt eftermiddagshäng”. 

Therése Jensen har varit styrelsens kontaktperson för Kometen. 

Föreningens övriga arbete 

Ålstenskolans Dag 

Detta år valde vi att satsa lite mer på detta arrangemang och Föräldraföreningen 
bekostade mycket av underhållnigen på Ålstensskolans Dag. Skolan önskade att 
Cirkus Cirkör skulle komma, vilket möjliggjordes. Eleverna fick prova på olika 
cirkus-aktiviteter, som jonglering och att gå på lina. Vi köpte även in 
ansiktsmålningsmaterial, och eleverna i åk 5 målade de yngre barnen. 

Beatrice Sjöberg Magnusson har varit styrelsens kontaktperson för 
Ålstensskolans Dag. 

Vintersportmarknad  
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. 
Framöver kommer detta arrangemang vara en möjlighet för åk 2 att samla in 
pengar till klasskassan och det planeras en ökning av avgifterna för 
försäljningen. 
 
Therése Jensen har varit styrelsens kontaktperson för Vintersportmarknaden. 

Julgransplundring 
I januari 2015 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 till de säljande klasserna. Återigen var det ett välbesökt och mycket 
lyckat arrangemang. 



 
 

Linda Strömgård 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. I år erbjöds sockervadd från två olika stånd, men även 
korv, café, fiskdamm, chokladhjul och godis gick att köpa nere på ängen. Q4 
road Show stod för scen och ljudanläggningen. 

Vårtalet hölls av Ålstensbon Kerstin Wickman, Professor i design och 
konsthantverkshistoria 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. 
Till våren 2016 har Föräldraföreningen lagt ut försäljningsverksamheten under 
evenemanget till årkurs 4 på Ålstensskolan. De kommer att ansvara för att 
bemanna upp de olika försäljningsstånden. 

Ansvarig för arrangemanget var Mina-Niqole Sandhassel samt Linda Strömgård. 

Skolkläder 
För 11: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 ansvarade för skolkläder och är styrelsens kontaktperson för 
detta. 

IT-frågor och www.alstensskolan.se.  

Föräldraföreningen lanserade under läsåret en ny hemsida som ger en 
lättöverskådlig bild av föreningens olika aktivitetsutskott och intressegrupper. En 
övergripande översyn över hemsidans layout mm har gjorts av Jocke Pettersson.  

http://www.alstensskolan.se/


 
 

Linda Strömgård har varit styrelsens kontaktperson för hemsidan och ansvarig 
för kommunikationen med underleverantörer under läsåret. 

 

Föreningens ekonomi 
 
(Belopp avrundat till närmsta 100-tal.) 
 
Föreningen hade under året sammanlagda rörelseintäkter på 80 800 kr. Den i 
särklass största intäkten är medlemsavgiften från elevernas föräldrar, vilken 
utgjorde 57 300 kr. Avgiften, 100 kr per barn, är en frivillig avgift. 
 
Julgransplundringen 2015 inbringade brutto 8000 kr, vilket efter kostnader samt 
utbetalning på sammanlagt 4000 kronor till klasserna, blev ett överskott på ca 
2000 kr.  Ett rejält arbete av Valborgsarrangörerna, gjorde att det för första 
gången blev ett plus-resultat och föreningen fick en intäkt på dryga 9200 kronor. 
Prylbytardagen inbringade 1800 kr. 
 
Föreningen har haft kostnader på totalt 59 500 kr. Den största kostnaden är 
klassresebidragen, vilken utgjorde 29 000 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. I 
år valde vi att satsa lite mer på Ålstensskolans dag och vi sponsrade deltagande 
av Cirkus Cirkör, samt även ansiktsmålningsmaterial.  
Bidraget till skadefria veckor samt till elevrådsstyrelsen uppgick i år till 
sammanlagt 2300 kr. Styrelsen beslutade att genomföra en föreläsning om barns 
självkänsla och valde att lägga kostnaden för detta under läsåret 2014/2015. 
Dock senarelades föreläsningen och den kommer att äga rum på HT 2015. 
Detta ger då ett resultat på ca 2 666 kr före bokslutsdispositioner.  
 
 
För ytterligare detaljer hänvisas till bifogad balans- och resultaträkning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Förslag till vinstdisposition 

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: 

 
Balanserad vinst 35 961 kr 
Årets vinst    2 666 kr 
totalt 38 627 kr 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 38 627 kr balanseras i räkning. 
 
  
Föreningens ekonomi i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar. 

 

Stockholm, oktober 2015 

 

_______________      __________________      ____________________ 

Sara Nordler                Linda Strömgård                Therése Jensen 

 

_____________________               ___________________     

Joakim Skantze                                 Helena Nordman Stålnacke  

 

_______________________            ___________________________ 

Beatrice Sjöberg Magnusson            Christina Nordlind Hejdenberg 
 
 
 


