Verksamhetsberättelse år 2016 - Föräldraföreningen på Nya Elementar Skola
i Bromma
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 stycken styrelsemöten.
Styrelsen har bestått av följande ledarmöten:
•
•
•
•
•
•
•

Marie Ericsson (ordförande)
Anna Östlund (kassör)
Katrin Ahlstrand (sekreterare)
Therese Quiding (ledamot)
Annica Ellergren (ledamot)
Jenny Hagberg Eriksson (ledamot)
Josef Savyegh (ledamot)

Anslutit under året:
•
•
•

Katja Amboldt
Pernilla Almgren
Stina Ljungkvist

Rektor Mikael Odin har deltagit på ett styrelsemöte i november.
Jill Bederoff har ansvarat för revisionen av föreningens räkenskaper och verksamhet.
Valberedningen har under året varit vilande då föreningen inte lyckats få deltagare till denna
post.
Föreningen har under året organiserat sina möten utifrån arbetsgrupper:
Föräldravandringar årskurs 7-9 - Kathrin A.
Isbana och Vintergatans skolgård – Jenny H-E
Föreningens hemsida, Facebook samt Skolwebben – Jenny H-E
Trafik – Josef S
Information om föreningen t ex. vid föräldramöten, klassråd m.m. – Therese Q. och Annica E.

Ekonomi
Avgiften för ett medlemskap i föräldraföreningen är 100 kr per familj och kalenderår. Antal
medlemmar har under året ökat med ca ?????, vilket har gett positivt resultat på föreningens
kassa. Föreningen försöker numera att få in mailadresser via medlemsavgiften för att bättre
kunna nå ut med information till medlemmarna. Antalet följare på Facebook har stadigt ökat.
Fokus 2016
Under verksamhetsåret har föräldraföreningen fokuserat på följande områden.
Matsalssituationen

Skolans elevantal växer mycket fort med flera nya klasser från hösten 2016 och planeras öka
ännu mer hösten 2017. Man har satt upp baracker för att täcka behovet av nya klassrum samt
byggt om och flyttat runt i skolans originallokaler. Dock har man inte byggt ut matsalen och
lektionssalar för specifika ämnen såsom t ex slöjd. Man har nått maxantalet för elever för att
rymmas i dessa lokaler. Angående matsalen har man ändrat i schemat för att lösa platsbristen,
tex äter högstadiet senare då de börjar skolan först kl 9 på morgnarna. Lågstadiet börjar äta
lunch kl 1030 vilket är väl tidigt enligt rådande rekommendationer ifrån bl a Livsmedelsverket.
Man har infört mer utav bordsplacering och s k tyst inledning på måltiden på lågstadiet. Rektorn
har rapporterat att matsalen ändå fungerar bättre i år. Föräldraföreningen har på olika sätt nåtts
av många mer negativa åsikter om matsalssituationen från elever och föräldrar. Man upplever
att man äter för tidigt, att det är köer, hög ljudnivå, trångt och att maten blir torr samt ibland
inte räcker till åt alla elever. Högstadieelever äter i stor utsträckning inte skollunch alls vilket är
negativt på många plan. Rektorn har villkorat ytterligare elevökning hösten 2017 mot att bl a
matsalen byggs ut. Det blir då inledningsvis i form av baracker. Det finns planer på mer
permanent utbyggnad av skolan men inga beslut är fattade och därmed finns ingen konkret
tidplan. Föräldraföreningen anser att matsalen är en av skolans viktigare frågor och har därför
haft möten med rektor och lämnat skrivelse till ansvarig på Stockholms utbildningsförvaltning
och krävt åtgärder i denna fråga då den planerade utbyggnaden kan dra ut på tiden.
Spolning av isbana
Det finns ett stort intresse för att spola isbanan på skolgården. Förra vintern var detta mycket
uppskattat och föräldraföreningen planerar att spola isbanan även i år om vädret tillåter.
Troligen kommer det att stå baracker på isbanans plats nästkommande vinter vilket då
omöjliggör isbana i framtiden vilket blir en stor förlust för skolans elever. Rent generellt blir
skolgården mindre och eleverna fler och många reagerar på att det blir negativt för barn och
personal.

Föräldravandringen
Föräldravandringen har fortsatt som tidigare år med fältassistenter och vandringsschemat
uppdaterades för säsongen. Däremot så har bemanningen på de schemalagda kvällarna tyvärr
inte varit så stor. Föräldraföreningen har försökt att kommunicera ut info om
föräldravandringarna men det är mycket svårt att få genomslag bland skolans föräldrar.
Föreningen har haft stora svårigheter att få mailadresser till föräldrar samt att komma ut med
informationen via skolans kanaler.
Föräldraföreningen har vid ett par tillfällen varit i kontakt med fältassistenterna (Anna B) i
Bromma för att stämma av läget i området och diskutera hur vi på bästa sätt kan samverka
framöver. En ny plan för att nå ut till föräldrar har särskilt diskuterats. Nya möten kommer att
tas inför nästa vår.

Kommunikation
Arbetet med att utveckla och förbättra föreningens kommunikationskanaler som Facebook och
Föräldraföreningens webbplats fortsätter. Särskilda kontakter har tagits med skolledningen för
att kunna få en egen liten plats på skolans webbplats. Vissa begränsningar finns, men dialog har
förts med skolans IT ansvarige. Man har under året lyckat få in fler medlemmars mejladresser

vilken framöver kommer underlätta när föreningen vill få ut information. Arbetet med detta
fortsätter. Föreningens representanter har också informerat om föreningsens verksamheter vid
skolans föräldramöten, klassråd m.m. Föreningen har särskilt uppdaterat
informationsbroschyren, hittat på tävlingar över Facebook m.m.

Trafiksituationen
En arbetsgrupp i föräldraföreningens regi håller på att tas fram för att driva frågan om en bättre
trafiksituation runt skolan, framförallt på baksidan av skolan och vid korsningen
Beckombergavägen och Möjbrovägen. Under hösten tillkom en aspekt på trafiksituationen i
form av dagligen närvarande parkeringsvakter vilket lett till ökad stress vid lämning och
hämtning på skolan.
Det är dålig belysning på skolgården vintertid. Flertal lampor har varit trasiga. Ytterligare
belysning bör monteras upp men SISAB är ovilliga. Föräldraföreningen har tagit upp dessa
frågor med rektor som uttryckt att belysning prioriteras och att det är skolans ansvar.
Föreningen har också i skrivelsen till Stockholms Utbildningsförvaltning påtalat bristerna med
dålig belysning som innebär att barnen inte kan vara utomhus på eftermiddagarna då det är
för mörkt.
Föräldraalliansen
Föräldraalliansen är en intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar. Ordförande har
deltagit på ett av deras möten för att se om det är något som vi på Nya Elementar kan få nytta
av. Föreningen är medlemmar i Föräldraalliansens Stockholmsavdelning.

Teleskop
Kontakt har skapats med STAR (Stockholms Amatör Astronomer) och skolan för att se om det
finns möjlighet och intresse att väcka liv i teleskopet på skolans tak. Frågan har under detta år
varit vilande ifrån både vår och skolledningens sida pga brist på drivande och kunnig person.

Avslutningsfesten för 9orna
Föräldraföreningen bidrog med ekonomiskt bidrag (4000 kronor) till 9ornas förberedelser för
avslutningsfest. Tidigare år har skolan medverkat och föreningen hade ett antal diskussioner
med rektor för att hitta samarbeten för att det skulle bli en istället för två avslutningsfester för
niorna. Skolans ledning kunde dock inte hitta några sätt att samverka för en gemensam
avslutning. Skälen var att det kräver för stort engagemang från lärarna och att skolan anser att
man inte kan ha kontroll på en avslutningsfest.
Skolan anser att en avslutningslunch är en bättre lösning för dem. Föräldrar och elever höll i
förberedelser för avslutningen som genomfördes den X juni och där biljetter såldes. Eleverna
tjänande också in pengar genom att arrangera disko för mellanstadieklasser under våren.
Avslutningsmiddag hölls i Alvik som tidigare år , ett stort antal elever och föräldrar var
engagerade. Skolan medverkade inte alls. Det blev en mycket lyckad fest med ett stort
elevdeltagande och inga problem. Föräldraföreningen avser bidra både ekonomiskt och med
engagerade föräldrar till avslutningsfesten för niorna år 2017.

Deltagande i Operation Dagsverk år 2016????????????

