
Årsmötet 2000

Verksamhetsberättelse Föreningen Hammarbackens Föräldrar.
För föreningens årsmöte 29 mars 2000.

Föreningen har under året samverkat med föräldrarna via klassombuden vid 4 st. klassombudsmöten med därpå
följande förvaltningsrådsmöten som hållits med bl.a. skolledning, lärare och kontaktpolitiker i Hammarbackens
skola.

I en av Grundskolenämnden inrättad referensgrupp träffar vi två gånger per termin, i sällskap och samverkan med
övriga föräldraföreningars representanter, Grundskolenämndens representanter, skolchefen och skolkontorets
utvecklingschef. Här skall föräldraföreningarna fungera som diskussionspartner och remissinstans i frågor som är av
större vikt för föräldrarna i kommunen.

I kommunens föräldraföreningars gemensamma förening, kallad VFFF (Vallentunas förenade föräldraföreningar) vars
syfte är att samverka i skolfrågor som är kommungemensamma, har vi vid regelbundna möten drivit frågor som rör
resursanvändning och ekonomi.

Vi har debatterat skolfrågor i lokaltidningarna och till och med fått tillfälle att representera Sveriges
föräldraföreningar i TV-programmet ”Skolakuten”.

Vi fanns med vid Skolans dag i Hammarbacksskolan.

Under året har  genomförts en serie möten tillsammans med skolans representanter i syfte att komma tillrätta med
själva formen för skolarbetet med avseende på regelverk och samarbete. Detta arbete fortsätter under kommande
verksamhetsår.

En kartläggning av resultaten av termins- och slutbetyg samt nationella prov i årskurs 5 har gjort föreningen
uppmärksam på och kvalificerad att driva på ansvariga i arbetet att på både kort och lång sikt förbättra utfallet av
undervisningen i kommunens skolor, och informationsmöten om betygen har hållits med föräldrar.

Vi har utökat samarbetet med andra föreningar genom att bl.a. samverka med ”Föräldraföreningen för dyslektiska
barn”.

Föreningen stod som initiativtagare och arrangör av ett mycket uppskattat föredrag över ämnet ”det alltmer förråade
språket på våra skolgårdar” under temat: ”Från vaggan till identitet”, med Ingemar Gens från JäMo i Gävle.
Genomförandet var ett samarbete mellan Vallentunas alla föräldraföreningar.

Under verksamhetsåret senare del hade vi så äntligen möjlighet att sätta upp en hemsida på Internet, något som
funnits bland målen under lång tid men fått skjutas framåt p g a tidsbrist till följd av andra engagemang. Sidan är
utformad med information och interaktion som nyckelord och innehåller bl.a. information om föreningens pågående
verksamhet, protokoll och andra intressanta rapporter. Dessutom finns en mailfunktion för besökarna samt en
diskussionssida där men kommer att kunna deltaga med frågor, svar och i diskussioner.

Sidan har adressen: http://fhf.50megs.com


