
Årsmötet 1999

Verksamhetsberättelse Föreningen Hammarbackens Föräldrar.
För föreningens årsmöte 29 mars 1999.

Föreningen stod under våren 1998 som sammankallande till de förvaltningsrådsmöten som hölls
med bl a skolledning, lärare och kontaktpolitiker i Hammarbackens skola.

I och med höstterminens början ändrade vi i samarbete med skolledningen mötesordningen till att
följa ett flöde som skulle effektivisera informationsgången och göra det möjligt för oss att bättre
föra fram föräldrarnas egna synpunkter till beslutsfattare. Vi träffar nu regelbundet ett stort antal
klassombud före varje förvaltningsrådsmöte och har på det sättet alltid föräldrarnas uppfattning i
olika frågor aktuella samtidigt som vi fått en naturlig möjlighet att återrapportera till dem.

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 föräldrana i kommunen.

Vi har tagit initiativ till och tillsammans med övriga föräldraföreningar i kommunen startat en
gemensam förening, kallad VFFF (Vallentunas förenade föräldraföreningar) med syfte att
samverka i skolfrågor som är kommungemensamma, samverka kring vissa projekt och dela
information och metoder i föreningarna.

Vi har debatterat skolfrågor liksom frågor om barnomsorgen i lokaltidningen.

Vi fanns med vid Skolans dag i Hammarbacksskolan.

Föreningen Hammarbackens föräldrar är initiativtagare och arrangör av ett föredrag över ämnet
”det alltmer förråade språket på våra skolgårdar” under temat: ”Från vaggan till identitet”, till
vilket alla intresserade i Vallentuna är inbjudna. Genomförandet är ett samarbete mellan
Vallentunas alla föräldraföreningar.



Föreningen informerar föräldrarna i en stående avdelning i den nya, för rektorsområdet
gemensamma, skoltidningen Ekpressen.

Vi hade ambitionen att under verksamhetsåret sätta upp en informativ hemsida på Internet, något
som emellertid fått skjutas framåt p g a tidsbrist till följd av andra engagemang. Istället samverkar
vi så länge med några av de andra föreningarna och har tillsammans med dem en gemensam sida
där vi lägger ut information, protokoll och andra intressanta rapporter.

Sidan har adressen:     http://www.sofiaskolan.stockholm.se/~peterv/   

Arbetet med att ta fram en egen hemsida fortsätter under nästa verksamhetsår.


