
Verksamhetsberättelse för Tävelsås Föräldraförening läsåret 2015/16 
 
Målet för Tävelsås Föräldraförening har varit att sätta guldkant på tillvaron för barnen på Tävelsås Skola 
och Förskola genom att genomföra aktiviteter, köpa in roliga leksaker samt driva föräldrar och barns 
röst gentemot ledningen.  
  Under läsåret som gått har föräldraföreningen haft sex stycken protokollförda möten inkluderat två 
skolrådsmöten. Även några inofficiella har möten har förekommit. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Marille Löfgren – Ordförande  
Lotti Granquist – Kassör  
Eva Yngvesson – Sekreterare  
Emelie Mitrolius-Helldén  - Ledamot 
Martin Svahn – Ledamot  
Anne-Charlotte Hällen – Ledamot 
Emma Westin-Staflund – Suppleant 
 
Nedan följer vad vi engagerat oss i under året; 
 
Föräldraföreningens synlighet 
Vi har fortfarande en egen flik på Tävelsås hemsida, www.tavelsas.se som vi har sett till att hålla 
uppdaterad med aktuella aktiviteter och protokoll. Vi har en egen mailadress, 
foraldraforeningen@tavelsas.se som följer aktuell styrelse. Föräldraföreningen har sedan en intern 
facebooksida där vi i styrelsen lätt kan kommunicera med varandram, under året har vi även skapat en 
extern facebooksida där alla föräldrar kan följa de aktiviteter som anordnas samt tycka till och slänga in 
en spontan fråga. 
 
Platsbrist 
Renovering av skola och matsal har genomförts där inlämningslucka i matsal tillkommit samt att köket 
blivit större. Väggar har slagits ner och det har blivit luftigt och trevligt, musiken har även flyttat in i 
ettornas klassrum. Vissa förbättringar är fortfarande på gång, t.ex byte av tak vilket innebör att delar av 
skolgården för närvarande är instängslat av säkerhetsskäl. 
 
Utemiljö  
Skolbarnen lämnade in önskemål gällande ett klätterträd, föräldraföreningen undersökte möjligheterna 
till detta och fick positivt svar från Vidingehem. Men då ombyggnationen fortfarande är i full gång även 
detta läsår har vi valt att avvakta med klätterträd tills vi är säkra på var det kan placeras utan att behöva 
flyttas igen. Anders Boström ordnar fram ett träd när det blir aktuellt. Motorikbanan behöver även lite 
upprustning och även detta får vi avvakta med. 
 
Aktiviteter  
Under hösten arrangerades en utedag med olika stationer såsom lekar, motorikbana, vattenlek, 
korvgrillning och nyponsoppamys. Aktiviteten genomfördes på baksidan och var mycket lyckad, både 
personal och barn var väldigt nöjda! Spadar och hinkar köptes in som sen fick behållas av förskolan.  
  I december arrangerades tomtesmyg i Tävelsås Bygdegård. Dit bjöds både barn och föräldrar och 
föräldraföreningen bjöd på glögg och pepparkakor. Inomhus kunde man pyssla och dekorera 
pepparkakshjärtan och ute kunde man gå tomtesmyg i skogen som avslutades med att barnen fick en 
gottepåse av Tomten. Mycket uppskattat även andra året och kan nog klassas som en tradition! 
   På vårterminen var det lugnare än vanligt. Föräldraföreningen beslutade att vi inte är redo för att ta 
ansvaret för vidare Osabyövernattningar som numera inte anordnas av Fritids. Alla barn bjöds på glass 
av föräldraföreningen på fotbollsturneringen,  glass delades även ut ytterligare en gång under en varm 
dag! Avgångsklassen fick biobiljetter vid skolavslutningen som tack. 
  



Personal  
Personalen fick en välfylld godiskorg till jul och till sommaren fick de ett gåvobrev att de bidragit med 
skrivböcker och pennor till behövande via Unicef. Detta var helt i linje med vad skolan arbetat med 
under skolåret och var väldigt uppskattat! 
 
Ekonomi  
Under läsåret 2015/16 har föräldraföreningens intäkter som vanligt bestått av den frivilliga avgift från 
skolans föräldrar, 34 avgifter har inkommit med en total summa om 6 805 kr. I september 2015 
aktiverades ett swish-konto som ett försök för att höja antalet medlemsavgifter, ungefär en tredjedels 
avgifter inkom via detta betalsätt. Jämfört med föregående års totalt 17 betalda avgifter dubblade vi 
intäkterna! 
  Kostnaderna under året har bestått av de aktiviteter som anordnats för både barn och föräldrar samt 
presenter till personalen, detta på en total summa om 6 011,20 kr.  
 
Föräldraföreningen tackar alla barn, föräldrar och personal som har medverkat under året som 
gått! //Tävelsås Föräldraförening 


