
Verksamhetsberättelse för Tävelsås Föräldraförening läsåret 2016/17 
 
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 sju stycken protokollförda möten samt två 
samrådsmöten med skolan. 
 
Marille Löfgren - Ordförande 
Lotti Granquist - Kassör 
Emma Westin - Sekreterare 
Martina Gustavsson - Ledamot 
Åsa Barrdahl - Ledamot 
Anna Karlsson - Ledamot 
Karolina Askblom - Suppleant 
Ulrika Berg - Suppleant  
 
Nedan följer vad vi engagerat oss i under året; 
 
Föräldraföreningens synlighet 
Föräldraföreningen har sedan tidigare både en webb-sida och en Facebook-sida som 
uppdateras med nyheter och aktiviteter. Nytt för detta år är att det tillkommit ett mejl-utskick 
som man kan anmäla sig om man vill ha information och protokoll via mejl.  
 
Utemiljö 
Det har under året pratats mycket om utemiljön. Vidingehem tar inget ansvar för att renovera 
eller ta bort saker som föräldraföreningen tidigare fixat till skolgården som t.ex. motorikbanan 
och lekstugan. Det fanns en hel del önskemål från förskolan och skolan om saker som 
behövde fixas. Under våren anordnades därför en fixardag, det kom glädjande nog många 
föräldrar och hjälpte till. Det hanns med mycket mer än vi hade räknat med, bland annat togs 
de ruttna stubbarna bort från motorikbanan och ersattes med cementplattor, lekstugan på 
baksidan renoverades och en lekstuga på framsidan målades om. Hängrännor sattes upp för 
vattenlek, kabeltrummor målades och det fixades en 100-ruta på skolgården. 
 
Aktiviteter 

 Under hösten arrangerades en utedag för barnen i Gula villan. Sammanlagt var det 4 
stationer som barnen alternerade mellan i mindre grupper. Förutom lekar och 
hinderbana fick barnen dricka nyponsoppa och gräva upp dinosaurier ur sandlådan 
samt bygga hagar och hus till dessa. 

 
 Det var tal om att anordna Halloween-fest, dock föll det på att bygdegården var 

upptagen. Istället samarbetade vi med Rinkaby Gård som skulle anordna spökrunda 
och ha caféet öppet på Halloween (tyvärr blev spökrundan ersatt med tipsrunda 
inomhus p.g.a. dåligt väder). Föräldraföreningen fick lite rabatt på priset och betalade 
för Tävelsås-barnen som åkte dit.  

 
 I december arrangerades återigen tomtesmyg i Tävelsås Bygdegård för tredje året i 

rad. Där bjöds det på glögg och pepparkakor, barnen fick leka och dekorera 



pepparkakshjärtan. Avslutningsvis fick barnen gå en slinga i skogen och få en 
godispåse av tomten. 

 
 Under våren fick barnen från 4 år upp till och med åk 3 pröva på barnyoga med Shanti 

och Shakti. 
 

 I maj anordnades ett disco för åk 1-3, 32 barn deltog och stämningen var hög hela 
kvällen! 

 
Personal 

 Britt och Ewa i köket fick under hösten 2016 diplom för sina ekologiska inköp, vi 
överlämnade en present från föräldrar och barn bestående av en ekologisk kokbok för 
storkök samt lite blandade ekologiska varor. 

 
 Personalen fick en fin julkorg med frukt och godis i december och årets 

sommarpresent blev en trälåda full med olika pocketböcker för personalen att välja 
mellan.  

 
 Vi har överlämnat en krya på dig-blomma till en av lärarna på skolan som är 

sjukskriven.  
 
Ekonomi 
Under läsåret 2016/17 har föräldraföreningens intäkter som vanligt bestått av den frivilliga 
avgiften från skolans föräldrar. I år har det inkommit 65 medlemsavgifter vilket inneburit en 
summa av 13 000 kr. Förra året ökade vi våra intäkter med 100 % från år 2015 (från 17 till 
34) och detta året ökade antalet inbetalda avgifter med ca 91 % (från 34 till 65). Utöver det 
har det inkommit en inbetalning för enbart sommarpresent på 40 kr.  
 
Förutom 88 kr som gått till banken för att betala avgiften för Swish har kostnaderna under året 
bestått av de aktiviteter som anordnats för både barn och föräldrar samt presenter till 
personalen, allt detta på en total summa om 16 230,97 kr.  
 
Föräldraföreningen tackar alla barn, föräldrar och personal som har medverkat under 
året som gått! 

//Tävelsås Föräldraförening 


