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Förälder i Ellen Key skolan
Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett
tydligt engagemang för barnen och deras skola. Under
de första åren var Ellen Key skolan helt beroende av
föräldrarnas bidrag, både ekonomiskt och beträffande
arbetsinsatser. Nu får alla skolor del av ”skolpengen”,
men fortfarande behövs föräldrainsatser vid till exempel
julmarknad, städning och renoveringar.
Föräldraengagemanget betyder dock mer än så inom
waldorfpedagogiken. Eleverna behöver en hemmiljö
som stöttar och understödjer skolarbetet. Detta sker på
olika sätt beroende på ålder.
Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. Därför är deltagandet vid föräldramöten, årsmöten,
föredrag eller dylikt viktigt.
Som förälder tänker vi inte alltid på det, men vid en
waldorfskola får man hjälp att upptäcka att det är både
roligt och utvecklande att ta ansvar och att engagera sig
för framtiden och för barnen. Det är inte bara eleverna
som växer i en waldorfskola!

Föräldraföreningen
Här finns det stora möjligheter att påverka skolans
utveckling. Föräldraföreningen är föräldrarnas forum
och alla föräldrar är medlemmar. Föreningen tar inte ut
någon avgift för medlemskapet.
Här kan man ta upp alla typer av frågor som rör skolan.
Föräldraföreningen med dess styrelse är ansvarig för
julmarknaden (som är föreningens största inkomstkälla)
och för städningen som utförs i skolan.

Styrelserepresentant
Mot slutet av vårterminen varje år väljer varje klass
en ordinarie representant och en suppleant till föräldraföreningens styrelse. Styrelsen träffas ca en gång per
månad under terminerna.

Städansvarig
Städansvarig organiserar klassens städning, både i samband med den gemensamma storstädningen i början
av höstterminen och fördelning av städansvaret av
klassrummet under terminerna. Föräldrarna sköter om
städningen i barnens klassrum. I äldre klasser är eleverna själva mer delaktiga i städningen. De gemensamma
utrymmena i skolan städas av ett städföretag. Föräldrar
som har barn i flera klasser i skolan deltar i städningen i
det äldsta barnets klass.

Marknadsansvarig
I samband med andra advent ordnas varje år en stor julmarknad på skolan. Den pågår både lördag och söndag.
Detta är ett föräldraarrangemang som inte skolan eller
lärarna ansvarar för. Varje klass har en föräldrarepresentant
i marknadskommittén.
På julmarknaden brukar det vara kafé, restaurang,
tomteverkstad, utställningar av elevarbeten, försäljning av bakverk och julprydnader och mycket mera. Alla
föräldrar och elever medverkar före, under och efter
marknaden.

Klassen
Bland föräldrarna i barnets klass utser man en eller
två ”klassföräldrar”, vanligtvis för ett läsår i taget. Klassföräldrarna förbereder och håller i bl a föräldramötena
tillsammans med klassläraren.
Varje klass brukar bland föräldrarna utse en kassör som
har hand om klasskassan för sparande och inkomster
från gemensamma aktiviteter. Dessa pengar används
sedan efter föräldrarnas beslut till utflykter, resor eller
andra kostnader.

Skolmaten
På Ellen Key skolan lagas maten från grunden av bra
råvaror i skolans kök. Vi serverar en god och näringsrik
mat, där basen är vegetariska rätter och med en mindre
andel kött och fisk. Bra med tanke på både hälsan och
miljön! Råvarorna är till största delen (70%) ekologiskt
eller biodynamiskt odlade. Även av kött och fisk väljer vi
i stor utsträckning ekologiskt eller miljömärkt.
En dag i veckan serveras en kötträtt och en annan dag
fisk. Ett vegetariskt alternativ finns förstås också de dagarna. Som tillbehör finns alltid några olika sallader t ex
morots- eller vitkålssallad, en matig pastasallad, marinerade röd- eller gulbetor och ekologiskt knäckebröd
och smör.
Alla föräldrar får gärna prova på att äta lunch i skolan.
Det kostar 25 kr och man behöver inte anmäla sig i
förväg.
Välkommen!

Kalendarium
Instädning – Helgen före höstterminens skolstart. Alla klasser
storstädar klassrum och allmänna utrymmen. Ofta är barnen
med och det blir så roligt som man gör det.
Lyktfest – klass 1-3. I mitten av november. Saft och bullar
ordnas av föräldrarna till den egna klassen
Lucia – Klass 3 går i luciatåg. Föräldrar bakar pepparkakor
och lussebullar till hela skolan.
Julmarknad – helgen vid andra advent.
Knutsbal – Julgransplundring för elever med föräldrar i klass
1-5. Café anordnas av föräldrar i klass 5.
Teaterföreställning – klass 8 resp 12. Fika anordnas av
familjerna.
Projektredovisning – klass 12. Vårterminen. Lunch/fika
anordnas av familjerna.
Årsmöte i föräldraföreningen under våren.
Avslutningsmiddag – klass 12. Slutet av vårterminen.
Familjerna anordnar en festligare middag för lärare, elever och
föräldrar.
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Jul- påsk- och sommaravslutning anordnar skolan.
Föräldrar är välkomna! Skolan ordnar även bl a Månadsfester,
Maskerad, Mikaelsfest och Valborgsfirande med vårsalong.
Tala med klassläraren om du vill delta.

