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På möten har även klassrepresentanter, vanligtvis 2 från varje klass, deltagit,
samt även andra föräldrar med barn på skolan.
Medlemsavgift: 100 kr/familj, 113 st har betalat medlemsavgiften. Antalet
medlemmar har minskat med 17 st från föregående år.

Antal protokollförda styrelsemöten: 6 st inklusive årsmöte, samtliga beslut
som fattats i styrelsen har varit enhälliga.

Under året har Högelidsskolans Föräldraförening GF-6:
• Hållit våra möten i lärarrummet på lågstadiet
• Bjudit på glass till alla elever till skolstarten efter sommaren.
• Bekostat uteleksaker till låg- och mellanstadiet.
• Engagerat sig i isspolning för i Krontorp
• Lagt in våra protokoll på vår hemsida www.hogelidsskolanff.se, på
Facebook samt på InfoMentor.
• Lagt in kallelser till våra möten som ”evenemang” på vår Facebooksida
samt satt upp information om mötestider i samtliga kapprum.
• Anordnat föredrag med temat ”Kränkande behandling” med Roddy
Benjaminsson, mer känd som Gladiatorn Hero. I samband med detta gick
Roddys ersättning som ett bidrag till Barncancerfonden.
• I november anordnades årets mörkerkväll i samarbete med NTF för alla
elever i klass 1 och 4. NTF höll ett föredrag inne i aulan,
föräldraföreningen ordnade tipspromenad och siktsträcka på idrottsplatsen
med statister med reflexväst, ljusa och mörka kläder samt cyklist. Ett
lyckat arrangemang.
• Föreningen har under året varit väldigt engagerade i och tagit del av
information från skolans personal, bland annat om projektet med en
skolskog i anslutning till skolan, matsalsproblematik, sammanslagning av
klasser, omorganisation på fritids, byte av toalettlås mm.
• Bidragit med 3000 kr till julpyssel.
•

Köpt in godis/fruktkorgar till all personal på skolan veckan innan jul.

•

Initierat möjligheten och förmedlat kontakt till skolan att anordna
”Författarbesök” med workshops för eleverna.

• Skolan anordnar under våren en ”gammaldags skoldag” där föreningen
varit engagerad och bokat Ulla-Britt Westerlius till denna dag. Henns
arvode sponsras av föreningen. Möjligen kommer även mellanstadiet ha
en dag med samma tema.

Verksamhetsplan ht 2018 – vt 2019
Föräldraföreningen kommer fortsätta utveckla samarbetet mellan hemmen och
skolan genom att få fler vårdnadshavarnas delaktighet och därigenom stärka vårt
inflytande.
Föreningen skall medverka i utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låta varje barn utveckla sina anlag, få
kunskaper och öva sina färdigheter med utgångspunkt från sina
förutsättningar.
Föreningens arbete ska präglas av samarbete och samverkan med skolan och vi
skall stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg skolmiljö
och främja deras allsidiga utveckling.
Under året kommer engagemanget från föreningen öka gällande att få fler
engagerade föräldrar som vill medverka i arbetet i föreningen och även ge
föreningen nya idéer som bidrar till en bra elevhälsa och en skola i framkant.
Under året kommer vi även bli tydligare i vår information kring föreningens
verksamhet, detta i syfte att öka medlemsantal men även att få ett större
engagemang från elevernas vårdnadshavare. Vi kommer även ha kontakt med
myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för barns och
ungdomars vård och utveckling.
Målet är att under kommande år vara delaktig och arrangör för fler arrangemang
i samarbete med skolan för att ge alla elever mervärde, trivsel och ökad
kompetens och kunskap.

