
Årsmötet 1998

Verksamhetsberättelse Föreningen Hammarbackens Föräldrar.
För föreningens årsmöte 12 mars 1998.

Föreningen bildades i september - 96. Antalet medlemmar var till en början sju.

Vår första åtgärd var att skicka ut en enkät till samtliga föräldrar med önskan om synpunkter på
vad som är viktigt att ta upp samt en programförklaring.

Föreningen skulle arbeta:

1. ... för mer pengar till Hammarbackens skola, för att på så vis verka för att de ekonomiska
förutsättningarna skulle finnas för att förbättra skolmiljön och undervisningen för våra barn.
2. ... för att förbättra barnens skolmiljö - inre och yttre.
3. ... mot droger och missbruk.

Föreningen deltog under höst och vår 1996-1997 i de förvaltningsrådsmöten som hölls i
Hammarbackens skola.

Juni -97 tog vi initiativet till en gemensam skrivelse från samtliga föräldraföreningar i Vallentuna.
I skrivelsen påpekades barnens utsatta roll och nedskärningarna i skolan. Skrivelsen gick till
Vallentunas politiker samt skolstyrelsen.

Skolstyrelsen har vid två tillfällen inbjudit föräldraföreningarna i Vallentuna. Vi har självklart varit
närvarande.

Vi har tagit initiativ till gemensamma aktiviteter för samtliga föräldraföreningar i kommunen.

Vi har engagerat oss starkt i informationsbristen vid omorganisationen av rektorsområdena, med
den tydliga (hoppas vi) målsättningen att få berörda politiker att inse att eleverna och föräldrarna
har rätt att få information om så viktiga förändringar.

Vi har skapat debatt kring skolan i lokaltidningen.

Vi finns med vid Skolans dag.

Vi håller oss informerade och informerar om vad som pågår i vår skola.Vi har ordnat, och ur
föreningens kassa betalat för, föredragshållare -

Ingrid Lindskog, Föräldrainflytande.
Saimy Hägg, Barn behöver de sina föräldrar.



Magda Eggens, en föreläsning om hennes erfarenheter och upplevelser i förintelselägren under
andra världskriget.

Från hösten -98 är föräldraföreningen ansvarig för möten mellan skola och föräldrar. (tidigare
förvaltningsråd)

Föreningen informerar föräldrarna i en stående avdelning i skoltidningen SkolNytt.

Föreningen Hammarbackens föräldrar har, som en följd av ett mycket starkt engagemang och
nedlagt arbete, en stor del av äran för att Hammarbacken fick förbli en 0-9 skola.

Linda Eriksson och caféet i "Källaren" får stanna kvar terminen ut, mycket tack vare
namninsamling som skickats till berörda inom skolverksamheten.


