Ellen Keyskolans föräldraförening
Verksamhetsberättelse för 2012
Föräldraföreningens årliga arrangemang
- Instädning av klassrum mm gjordes i augusti i föräldraföreningens regi. I år med
trevligt fika i entréen.
- Resa för klass 3 med S/Y Ellen.
- Styrelsen har halvårsvis träffat skolans ledningsgrupp. Ambitionen är att fortsatt
träffas en gång per termin för att stämma av samarbetsområden och utbyta kunskap
om prioriteringar i tid och pengar av olika insatser.
- Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året.
- Trädgård – vid två tillfällen samlades några föräldrar och lärare för att jobba med
trädgården/skolgården. Vid höstens träff bidrog en förälder (Eriks pappa i
förskoleklassen) dessutom med arbetskraft från eget företag och maskinpark för en
ordentlig insats att hålla grönskan i trim. Det var mycket uppskattat och ger lite mer
tid över till det roliga såsom plantering mm.
Intressefrågor 2012
Föräldraföreningen har under året engagerat sig i följande:
Ett viktigt intresseområde för föräldraföreningen är vad en waldorfskola är idag. Blicken
framåt och avstamp i kärnan. Vad kan man som förälder förvänta sig när man väljer
waldorfskola – Ellen Keyskolan? Under året har ett pedagogisk café arrangerats med ett gott
deltagande av både föräldrar och lärare på skolan. Några föräldrar på skolan har under
senhösten gått vidare och engagerat sig i arrangemang av en nationell konferens som på ett
liknande sätt sätter framtidens waldorfpedagogik i fokus med konferensen Waldorf 2.0.
I den takt som vi mäktar vill vi på nytt arrangera en diskussionskväll på skolan med
pedagogiken i centrum.
En viktig lobbyfråga under 2012 har varit att väcka debatt kring nedläggningshotet av
WLH och kontinuerligt bidra till att sprida information om läget för WLH.
Waldorfpedagogiken och vår skola är beroende av utbildade waldorflärare och därför är WLH
en viktig fråga för föräldraföreningen att jobba med och stödja.
FF ingick under året också ett avtal tillsammans med waldorflärarhögskolan där vi lovade att
under tre år ekonomiskt stödja WLH under deras resa mot höja den akademiska nivån i
utbildningen och hitta en samarbetspartner (ett universitet) för att på så sätt få
examinationsrätt av lärare.WLH fick välja en annan handlingsväg och ingånget avtal revs så
föräldraföreningen har inga ekonomiska förpliktigelser gentemot WLH.
Under året har FF spridit information om WLH –frågan samt deltagit i möten och
demonstration rörande frågan.
Föräldraföreningen har under året arbetat med ett ställningstagande om vi tycker ska
känneteckna skolmaten på Ellen Keyskolan. Ställningstagandet är med varm hand
överlämnat till skolledningen och skolans styrelse. Vår förhoppning är att skolan ska jobba
aktivt med att utveckla maten i linje med ställningstagandet.

Föräldraföreningen har under året väckt frågan om hur vi kan uppnå föräldrasamverkan kring
både skola och fritids för att bidra i utvecklingsarbetet med att hålla ihop skoldagen för den
enskilda eleven.
Intäkter
Föräldraföreningen har genomfört en välbesökt julmarknad med ett överskott på ca 65 000 kr.
Användning av våra varma pengar
Föräldraföreningen har under året stöttat olika verksamheter med sammanlagt ca 65 000 kr.
Alla pengar kommer från föräldrar och elevers gemensamma insatser och samarbete på
julmarknaden. Pengarna har med varm hand överlämnats för stöd i olika form till skolresor,
inköp av utrustning och instrument för skolans verksamhet, bistånd och trädgårdsarbete, resa
för klass 3 med SY Ellen samt betalning till gymnasieklasserna till deras skolresa som
ersättning för arbete med café och annan servering på julmarknaden.
Julmarknadskommittén har även i år jobbat med att efter julmarknaden utvärdera
marknaden för att hitta förbättringsområden. Under årets marknad testades en del nyheter
som arrangerades i samarbete med föräldrar och lärare, bl a kulturarrangemang för föräldrar
och lärare i form av eldshow i anslutning till lykttåget och jazz i caféet i källaren.
Julmarknadskommittén har redovisat sina erfarenheter i en egen rapport som biläggs
verksamhetsberättelsen. Kommittén besöker under våren 2013 föräldramöten i så många
klasser som möjligt för att samtala om julmarknaden och det som vi vill ha kvar och det som
vi vill utveckla!
Skolpoliser – ingen skolpolisverksamhet under 2012. Föräldraföreningen har inte jobbat med
detta,
Styrelsens bemanning
Årsmötet ägde rum 24 april 2012.
Följande val gjordes på årsmötet:
Till revisorer omvaldes Maria Croona Samec och Ove Jönsson.
Till föräldrarepresentant i skolans styrelse valdes Stafan Wikell på två år.
Till valberedning valdes Staffan Wikell och Fatima Bertelsen och Helena E Källgren.
Under verkamhetsåret har Susanne Ek varit ordförande och Bodil Mattisson varit kassör.
Anders Werner har varit representant i skolans styrelse.
Klasserna har bemannat föräldraföreningens styrelse med en representant och suppleant. Åk
11 samt förskoleklassens platser har dock varit vakanta.
Skolans plats i föräldraföreningens styrelse har bemannats av Marcel Solca som också har
publicerat föräldraföreningens material mm på www.eks.se.
Spånga 13 mars 2013
Föräldraföreningens styrelse
genom
Susanne Ek
Ordförande i föräldraföreningen i Ellen Keyskolan

