
Verksamhetsberättelse för Tävelsås Föräldraförening läsåret 2017/18 

Målet för Tävelsås Föräldraförening har som tidigare varit att sätta guldkant på tillvaron för 

barnen på Tävelsås Skola och Förskola, samt att driva föräldrars och barns röst gentemot 

ledningen. 

Under läsåret som gått har föräldraföreningen haft sju protokollförda möten samt deltagit i 

två samrådsmöten med skolan.    

Föräldraföreningens styrelse: 

Therese Strååth – Ordförande  

Anna Karlsson – Kassör 

Michaela Hoffman – Sekreterare 

Åsa Barrdahl – Ledamot 

Olof Forslund – Ledamot 

Cecilia Rudbrant – Suppleant 

 

Under året har vi engagerat oss i följande: 

• Föräldraföreningens hemsida och Facebook-sida har uppdaterats med nyheter och 

aktiviteter. 

• Skrivelse gällande lokalsituationen i Tävelsås skickades till utbildningsnämnden och 

även några politiker. Situationen har nu lösts tillfälligt med en paviljong för F-klassen. 

• Skrivelse om hastighetsbegränsning på vägen förbi skolan skickades också. 

Kommunen beslutade först om 30 km/h, men detta överklagades av Trafikverket som 

vann och skyltarna plockades ned. 

• Skrivelse gällande idrottshall i Tävelsås har också skickats till bl a utbildnings- och 

kultur- och fritidsnämnden. Svaret vi fick var att det inte planeras någon idrottshall i 

Tävelsås just nu. 

• Halloweenpynt med pumpalyktor, och julpynt med ljuslyktor utanför entréerna till 

skolan och förskolans olika avdelningar.  

• Vid skolans Nobelfest i Bygdegården för F-3 bidrog Föräldraföreningen både 

ekonomiskt och genom att flera av oss deltog i förberedelserna samt under kvällen. 

• Under våren ordnade Föräldraföreningen en Fixardag där föräldrar tillsammans 

fixade olika saker till förskolan och skolan, bl a sattes hyllor upp i skolans källare, 

cyklar lagades, buskar planterades om, Gula Villan fick en tankstation. 

• I maj ordnades Disco i Bygdegården för klass 1-3. 

• Presenter till personalen har köpts både vid jul och inför sommaren. Blomma har 

skickats till långtidssjukskriven personal. 

• Böcker har köpts in till förskolan och skolan: ”Trädets knoppar”, ”Barnen i 

kramdalen” och ”Vilda säger NEJ”.  



 

Ekonomi 

Intäkterna har som vanligt kommit från den frivilliga avgiften till Föräldraföreningen. Antal 

inbetalda medlemsavgifter under läsåret var 79 st, á 200 kr, samt 2 st á 40 kr. Total summa 

15880 kr. Detta var en ökning jämfört med förra året då 65 medlemsavgifter betalades in.  

Utgifterna under året har framförallt varit saker som köpts in i samband med aktiviteter för 

barnen, men även presenter till personalen och swish-avgiften till banken. Summan av 

utgifterna var 14786 kr, av dessa fick vi tillbaka 1317 kr av skolan eftersom det var det 

belopp som översteg den summa som vi beslutat att sponsra Nobelfesten med. 

 

Föräldraföreningen tackar alla barn, föräldrar och personal som har medverkat under året 

som gått! 

// Tävelsås Föräldraförening 

 

 

 

 

 


