Verksamhetsberättelse för
Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 2016/2017

Styrelsens sammansättning
Ordförande:

Per Löfving

Vice ordförande:

Maja Ohlsson

Sekreterare:

Ann-Sofie Andersson

Kassör:

Mats Blom

Övriga ledamöter: Anna-Karin Westlund
Jessica Annerqvist
Viktoria Thunborg

Valberedning:

Maria Larsson, sammankallande
Veronica Thorold
Rebecca Stenlund

Revisorer:

Tomas Forsell
Lars Bergqvist

Skollednings repr: Ewa Öberg
Skolpersonal:

Lena Hedberg
Eleonor Kastenman
Örjan Johansson

På möten har även klassrepresentanter, vanligtvis 2 från varje klass, deltagit,
samt även andra föräldrar med barn på skolan.

Medlemsavgift: 100 kr/familj, 130 st har betalat medlemsavgiften. Vi har ökat
med 13 st från föregående år.

Antal protokollförda styrelsemöten: 4 st, samtliga beslut som fattats i
styrelsen har varit enhälliga.

Under året har Högelidsskolans Föräldraförening GF-6:
• Hållit våra möten i lärarrummet på lågstadiet
• Fyllt i målningar ”bokstavs-orm” och ”1-100 ruta” på skolgården.
• Köpt in glassar till alla elever till skolstarten efter sommaren.
• Köpt in bollar och fotbollsnät 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
• Anordnat en 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.
• Varit engagerade i och tagit del av information från skolans personal,
bland annat om matsalsproblematik, ihopslagning av klasser,
omorganisation på fritids mm.
• Bidragit med 3000 kr till julpyssel.
•

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

•

Planering av våraktivitet pågår, vilket troligen blir konsert och föredrag
för samtliga elever.

Verksamhetsplan ht 2017 – vt 2018
Föräldraföreningen kommer fortsätta utveckla samarbetet mellan hemmen och
skolan genom att få fler vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande stärks.

