
Verksamhetsberättelse Tävelsås Föräldraförening 2018/2019 

Tävelsås Föräldraförening har, precis som tidigare, som mål att sätta guldkant på tillvaron för barnen, 

samt att tillvarata föräldrars och barns intressen i kontakt med personal och skolledning på förskolan 

och skolan i Tävelsås. 

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året som gått och deltagit i två samrådsmöten 

med förskolan/skolan.   

Styrelsen har under året bestått av ordförande Therese Strååth, kassör Anna Karlsson, sekreterare 

Michaéla Hoffman samt ledarmötena Tina Flodins, Olof Forslund, Aleksandra Porczak och Cecilia 

Rudbrant.  

Under året har följande aktiviteter ordnats: 

• Martin Hultgren gjorde ett besök med en brandbil som många glada barn provade. 

• Barnens springande Vasalopp arrangerades för förskolan i slutet på september. De mindre 

barnen sprang en liten runda runt fotbollsmålen medan de större sprang runt kyrkan. Efter 

medaljutdelningen bjöd vi på blåbärssoppa och släta bullar. 

• Till Halloween fixade vi pumpalyktor och till jul placerades ljuslyktor ut vid samtliga entréer 

på både förskolan och skolan. 

• Magic Markus trollband barn och pedagoger på förskolan vid sitt besök på våren.  

• Fixardagen ordnades traditionsenligt i april. Vi planterade, sopade, krattade och målade 

hundrarutor. Lilla gården fick äntligen en rutschkana och Stora gården fick en efterlängtad 

biltvätt. Vi avslutade den trevliga och produktiva dagen med korv och kaka.  

• Traditionen med discot för åk 1–3 fortsätter och i maj tog ungefär 40 av eleverna en sväng 

om på årets disco. Uppskattat som alltid och med många föräldrar som engagerade sig, vilket 

vi är tacksamma och glada för.  

• Påfyllning av jord och gödsel till några av odlingarna bidrog vi med i slutet på vårterminen. 

Under året har föreningen också fortsatt tänka på fördelarna en idrottshall skulle ge verksamheten. 

Tankarna släpptes dock eftersom en förening inte kan skicka in ett medborgarförslag, det måste 

skickas in från en eller flera privatpersoner. Några personer har därför drivit den punkten vidare utan 

föreningens inblandning.  

Vi har diskuterat maten som serveras med ansvariga för skolan/förskolan då kvaliteten på maten 

ansågs sjunkit efter att personalen i köket blivit mer styrda till en viss matsedel med särskilda 

ingredienser. Smöret som serverades, när priset på Bregott höjdes, var också en punkt vi förde 

samtal med verksamheten om under våren.  

Personalen har fått en välfylld godiskorg till jul och en termosmugg som sommarpresent. 

Ekonomin i föreningen är fortsatt god även om antalet betalande familjer har minskat rejält från 

föregående år. Vi hoppas att det var en tillfällig nedgång och att vi får chansen att fortsätta vårt 

arbete även framöver. Tillsammans kan vi göra skillnad.  

Föräldraföreningen tackar alla föräldrar, personal och barn för året som gått och ser med spänning 

fram emot det kommande året! 

 


