
Årsmötet 2000

Verksamhetsplan.
För föreningens årsmöte 29 mars 2000.

Under en övergripande målsättning, nämligen ”att varje elev, med hjälp av uppmuntran, god undervisning och
tillräckliga resurser, skall kunna fullgöra sin skolgång med bibehållen självaktning och rak rygg” kommer vi att
fortsätta arbetet utifrån de mål som antogs då föreningen startades:
Att arbeta...
1. ... för mer pengar till Vallentunas skolor, för att på så vis verka för att de ekonomiska förutsättningarna skall
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 avser att förstärka sin verksamhet genom att a) arbeta för att ännu flera föräldrar tecknar medlemsskap
och b) genom att knyta fler av de föräldrar som önskar engagera sig till styrelse och andra uppgifter som behöver
utföras i föreningens intresse.

Föreningen kommer att fortsätta att uppmuntra till, och även besöka, ordinarie föräldramöten i skolan för att
informera om pågående verksamhet och aktiviteter.

Vi avser också att, även i fortsättningen, stå till förfogande för de föräldrar eller elever som önskar någon form av
bistånd i kontakten med skolans representanter, i händelse av problem eller i andra sammanhang.

Föreningen kommer att att fortsätta och utöka samarbetet med övriga föräldraföreningar i Vallentunas skolor,
genom den gemensamma kanalen VFFF och genom Grundskolenämndens referensgrupp.

Föreningen fortsätter att arbeta för att främja samarbete och informationsflöde mellan skola och föräldrar och elever,
genom...

1. ... att fortsätta med regelbundna möten med representanter för skola, politiker och givetvis föräldrar och elever.

2. ... att  fortsätta att hålla sig framme i debatter och diskussioner och därvid efter absolut bästa förmåga göra sig
till tolk för de föräldrar och elever som vi representerar, samtidigt som föreningen genom publiciteten i sig ges
större styrka och genomslagskraft..

3. ... att fortsätta informera genom skoltidningen i rektorsområde 1, ”Ekpressen”…

4. ... liksom att regelbundet informera på föreningens hemsida på Internet, vilken successivt byggs ut med
nedladdningsbara dokument och också elevinformation.


