Verksamhetsberättelse för Bromstensskolans Föräldraförening
läsåret 2011/2012
Styrelsen för Bromstensskolans föräldraförening får härmed avge verksamhetsberättelse för
läsåret 2011/2012.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex styrelsemöten. Vid flertalet av styrelsens
sammanträden deltog även skolledning och representanter för skolans personal.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:







Anna Forsell
Charlotte af Klercker
Folke Thuresson (ordförande)
Niklas Palm
Nikos Tzelepis
Rickard Bernhardsson

Styrelsen har inte haft några suppleanter.
Viktoria Bernhardsson har ansvarat för revisionen av föreningens räkenskaper och
verksamhet.

Arrangemang
Bromstensskolans dag
Föräldraföreningen ansvarade för genomförandet av Bromstensskolans dag den 13
september 2012 med mat och dryck, lekar och uppträdanden. Såväl föräldrar, barn och
skolpersonal deltog i arrangemanget.
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Föräldraträff
Föräldraföreningen bjöd in klassombuden till möte den 20 mars 2012 för att samla idéer och
förslag om hur vi föräldrar vill att vår skola ska fungera och vad Föräldraföreningen ska driva
för frågor. Resultatet har diskuterats av Föräldraföreningens styrelse och klassombudens
synpunkter har även kommunicerats till rektorn.
Öppet hus
Föräldraföreningen ansvarade för försäljning av korv, bulle och kaffe i samband med att
skolan arrangerade ”öppet hus” den 24 januari 2012.

Stöd till skolan
Föräldraföreningen har under året bidragit ekonomiskt till sådan verksamhet och aktiviteter
som skolan inte kan eller har resurser att stödja.
Som vanligt har Föräldraföreningen bidragit till inköp av material till elevernas julpyssel.
Föräldraföreningen har också betalat barnens besök på Östasiatiska museet i samband med
skolans Asien-tema. Skolpoliserna har belönats för sitt arbete genom att föreningen bidragit
med pengar till jullunch. Föreningen har också bidragit ekonomiskt till att fritidshemmen har
kunnat genomföra en trevlig avslutningsmiddag för de äldsta barnen. Föräldraföreningen har
också skjutit till medel för att kunna genomföra två danslektioner för treorna under
hälsoveckan samt vid tre tillfällen på fritids.
Föräldraföreningen har också införskaffat handsprit och dispenser till matsalen i syfte att
hålla barnen friskare.

Opinionsbildning
Många klasser gör varje år en utflykt till Eggeby Gård där barnen får lära sig om djur och
växter. Föräldraföreningen har bedrivit opinionsbildning i syfte att bevara Eggeby Gårds
naturskola som hotades av nedläggning. Nedläggningshoten är nu borta och
Bromstensskolan har förlängt abonnemanget.
Föräldraföreningen har också aktivt försökt förbättra trafiksituationen vid skolan. Många barn
passerar de gator som gränsar till skolan samtidigt som många föräldrar skjutsar sina barn till
skolan med bil. Detta ger upphov till mycket trafik vid åtta-tiden på morgonen och en farlig
situation för de barn som går till skolan. Föräldraföreningen har också verkat för att bevara
skolpoliserna.

Information
Föreningen informerar om sin verksamhet genom Kontaktbladet.
Kontaktblad samt protokoll från styrelsemöten finns tillgängliga på hemsidan
www.ffbromsten.se
I varje klass valdes i början av hösten två klassombud. Dessa föräldrar ansvarar för att
informera men också föra fram åsikter å klassens vägnar. Föräldraföreningen nås också via
e-post till info@ffbromsten.se.
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Föreningens styrelse tackar för det arbete som medlemmar, klassombud och föräldrar lagt
ner under verksamhetsåret och vill också tacka skolans personal och skolledningen för ett
gott samarbete.
För Bromstensskolans Föräldraförening
Bromsten den 23 oktober 2012
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