Verksamhetsberättelse
Bromstensskolans föräldraförening
Läsår 2016/17

Styrelsen för Bromstensskolans föräldraförening får härmed avge verksamhetsberättelse för läsåret
2016/2017.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex styrelsemöten.
Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie ledamöter:






Cilla Söderhäll, ordförande
Michael Biberfeld, kassör
Thomas Bengtsson, ledamot
Anna-Karin Maltais, ledamot
Svetlana Machtchenko, ledamot

Styrelsen har inte haft några suppleanter.
Skolans rektor Per Hansson, som har närvarat vid varje styrelsesammanträde fram till sommaren 2017
då han slutade vid Bromstensskolan.
Viktoria Bernhardsson har ansvarat för revisionen av föreningens räkenskaper och verksamhet.

Arrangemang
Under det gångna verksamhetsåret har föräldraföreningen stått för följande arrangemang.

Skidbytardag
Den 13/11 2016 anordnades en Skidbytardag där föreningen höll i försäljningen av
vintersportutrustning från familjer med barn på skolan. I stort sett all utrustning som lämnats in
såldes.

Fixardag

Den 23/4 2017 anordnades en fixardag där föreningen tillsammans med medlemmarna bidrog till att
ytterligare bredda möjligheten till utomhuslek för barnen. Barnen var med i arbetet att ta fram en
önskelista för denna dag. Dagen var välbesökt och resultatet uppskattat av barnen. Föreningen bjöd
på enklare förtäring.

Kurs i Hjärt-lungräddning till barn
Föräldraföreningen anordnade den 22/3 2017 en kväll med kurs i hjärt-lungräddning till barn.
Utbildare var Livtjänst sjukvård & räddning.

Bromstensskolans dag
Föräldraföreningen ansvarade för genomförandet av Bromstensskolans dag den 14 september 2016
med mat och dryck, lekar och uppträdanden. Såväl föräldrar, barn och skolpersonal deltog i
arrangemanget.

Trafikvärdar
Föräldraföreningen har vid ett flertal tillfällen ordnat med ”trafikvärdar” vid skolan på morgonen för
att säkra skolvägen för våra skolbarn. Alla föräldrar i skolan har bjudits in till möjligheten att
medverka som trafikvärdar.

Stöd till skolan
Föräldraföreningen har under året bidragit ekonomiskt till sådan verksamhet och aktiviteter som
skolan inte kan eller har resurser att stödja.

ÖVRIGT

INFORMATION
Hemsidan
Hemsidan http://ffbromsten.se har uppdaterats löpande under året med senaste informationen
samt protokoll från samtliga styrelsemöten.

Kontaktbladet via Carma
Kontaktbladet och information skickas via skolans e-post system Carma för att nå så många
föräldrar som möjligt. Detta har bidragit till ökad synlighet och informationsspridning om
föräldraföreningens verksamhet.

Mail
Föräldraföreningen nås också via e-post till info@ffbromsten.se. Även möjligt att svara på
mailutskicken via Carma från föräldraföreningen.

Facebook
Facebook-sidan http://facebook.se/ffbromsten har uppdaterats löpande under året. T.ex. har
Bromstensskolans dag och möten annonserats.

TACK
Föreningens styrelse tackar för det arbete som medlemmar och föräldrar lagt ner under
verksamhetsåret och vill också tacka skolans personal och skolledningen för ett gott samarbete.
För Bromstensskolans Föräldraförening
Bromsten den 07 oktober 2017
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