OCH VARFÖR?
Det är enkelt. Vi tror helt enkelt att det är positivt att för-äldrar
engagerar sig i skolan. Vi tror att möjligheterna är större att
Bromstensskolan ska fortsätta att vara en bra skola för våra barn
om vi föräldrar visar ett aktivt och ge-mensamt intresse. Det
aktiva intresset kan yttra sig på olika sätt. Att vara medlem i
föreningen. Att vara klass-ombud. Eller medlem i styrelsen. Eller
att ställa upp på Bromstensskolans dag.

VILKA ÄR VI?
En stor del av föräldrarna är medlemmar i föreningen. Vi har
klassombud i stort sett i alla klasser. Styrelsen för läsåret
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BROMSTENSSKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING
VAD ÄR DET?
Bromstensskolans föräldraförening bildades 2002 ur den tidigare
Hem- och skolaföreningen. Uppgiften är att
…vara en kontakt mellan hemmen och skolan i deras strävan att
ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga
utveckling.
Alla med barn på Bromstensskolan kan vara medlemmar.
Medlemsavgiften har sedan några år varit 100:- familj och läsår,
och den bestäms vid årsmötet. Årsavgiften används till
förbättrande aktiviteter inom skolan.

HUR FUNGERAR DET?

Information och diskussion

Medlemmarna väljer en styrelse vid årsmötet med totalt 8
ledamöter. Styrelsemöten hålls 1 gång varannan månad under
terminstid och med skolledning och representanter för lärare som
adjungerade deltagare. Det är tillfället att ta upp frågor kring
skolans ekonomi, ordning, trivselfrågor eller för den delen
kunskapsmål.
I varje klass väljs i början av hösten två klassombud, för-äldrar
som svarar för att både informera men också föra fram åsikter å
klassens vägnar. Föräldraträffar hålls varannan månad, och det
är öppet för föreningens alla medlemmar. Det är tillfället att föra
fram information; ibland ges särskilda föreläsningar, men här ges
också tillfälle till debatt och diskussioner.

På styrelsemöten och föräldraträffar – där alla föräldrar givetvis
är mycket välkomna - informerar skolan om frågeställningar som
är av allmänt intresse. Vi tar upp de frågor som kommer från
medlemmarna och försöker ge föräldraperspektivet. Vi informerar
vidare dels i mötes-protokoll, dels i kontaktblad som kommer ut
två gånger per termin och som skickas med alla elever hem. Vi
tar på klassombudsmötena upp speciella ämnen med inbjudna
föredragshållare.

VAD GÖR VI?
Tradition och trivsel
Varje år arrangerar Föräldraföreningen Bromstensskolans dag.
Med korvgrillning, lotterier, servering, andra arrangemang och
med uppträdanden från skolans elever har vi skapat en tradition
(som dessutom ger ett ekonomiskt bidrag till föreningens
verksamhet). Bland andra traditioner är att Föräldraföreningen
ger en premie till dem som varit skolpoliser under åren. Vi ger
olika små eller litet större bidrag för det lilla extra som kanske
kan fungera motiverande och skapa trivsel hos elever och
personal. Styrelsen beslutar vad föreningen ska satsa på och
informerar fortlöpande om vart pengarna går.

Opinion och konfrontation
Politiska och tjänstemannabeslut skapar ramarna för skolans
verksamhet. I en viss mening är också föräldra-föreningen en
intresseförening. Vi vill driva frågor i stort och smått för att
påverka både skolledning, förvaltning och stadsdelsnämnd i de
frågor som vi alla anser vara viktiga. Vi vet att de stora politiska
besluten kan vara svåra att påverka, men vi tror också att en
livaktig föräldraförening gemensamt med andra kan arbeta för
Bromstenskolans framtid. Men opinion handlar inte bara om att
prata om vad någon annan borde besluta. Vi tycker också att vi
har ett eget ansvar som föräldrar, både att engagera oss men
också i det lilla. Bland frågorna som med regelbundenhet
kommer upp t ex i Kontaktbladet är trafikvett för föräldrar när
man skjutsar sina barn till Bromstensskolan.

