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Årsberättelse  
Frölundaskolans Föräldraförening  
1 oktober 2016 – 30 oktober 2017 

 
Föreningen har under året arbetat mycket aktivt med olika viktiga frågor för våra barn så att eleverna 
på skolan kan skapa sig en grund med kunskap och kunna möta de drömmar och utmaningar som 
möter dem i deras framtida liv. Alla frågor vi arbetar med kan sorteras in under föreningens ledord, 
Trygghet – Engagemang – Kommunikation – Aktiviteter. 
 
Likabehandlingsarbetet 
Vi har gått igenom skolans Likabehandlingsplan och samlat in synpunkter från er 
föräldrar/vårdnadshavare och därefter sammanställt detta i ett dokument och tagit fram förslag på 
olika förbättringsområden som vi därefter har framfört till skolans ledning. 
Vi har även i detta dokument identifierat och gett förslag på andra områden som behöver förbättras i 
enlighet med synpunkter som vi samlat in från er föräldrar. 
För mer information, se bilaga 2. 
 
Våga Vara Dig Själv – Del 2. Föreningen har drivit hårt att utföra olika aktiviteter som främjar ett bra 
beteende mot varandra där det är viktigt att vi förstår att alla människor är lika mycket värda och 
respektera varandras olikheter. 
På föreningens bekostnad har vi skickat hela lågstadiet (F-3) på en bioteater på Kulturhuset där 
eleverna fick se en teater om hur man är en snäll kompis och hur man beter sig på ett bra sätt mot 
varandra. Teatern följdes även upp med ett arbete på skolan efteråt. 
Frölundaskolans kompisdag är också något vi tillsammans med Fritidsgårdarna och skolan drev 
igenom där alla skolans elever fick delas in i grupper över alla åldrar och utföra samarbetsövningar 
tillsammans. 
Dessa aktiviteter var lyckade och vi kommer att fortsätta arbetet med att få dessa som årligen 
återkommande aktiviteter. Vi kommer också kämpa för att få till ytterligare aktivitet för åk 4-9. 
Vi har även anordnat en föreläsning för föräldrar inom ämnet som hölls av Gunnel från SSPF. 
 
Skolmiljön 
Även här har ett gediget arbete gjorts där vi har samlat in information från tidigare utförda 
trygghetsvandringar, både inom och utanför skolan, synpunkter från er föräldrar och elever samt 
platser som har beskrivits som otrygga av eleverna i Likabehandlingsplanerna. Allt detta har 
sammanställts i ett dokument och framförts till skolans ledning. Vi har suttit i möten med skolans 
ledning och lokalförvaltningen och gjort framsteg och blivit lovade olika förbättringar inom skolan, på 
och runt om skolgården. Vissa förbättringar är redan utförda. 
För mer information, se bilaga 3. 
 
Kommunikation 
Informationen mellan skolan och vårdnadshavare är väldigt viktig och något som vi har kämpat 
mycket med för att få till förbättringar inom. Skolan har nu startat ett internt arbete med hur man 
ska börja använda Hjärntorget bättre och är på god väg där man också informerar alla föräldrar i 
samband med utvecklingssamtal. 
En annan del som vi också pekat på är information gällande vikarier och hur skolan kan stärka 
vikarier, hur vikarier får till sig skolunika arbetssätt samt hur vi föräldrar får till oss gällande 
kotaktuppgifter i samband med vikarie. Arbetet pågår på skolan. 
Skolan ska också se över rutiner för hur rapportering och liknande sker i samband med kränkningar 
på skolan. 
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Trivselregler 
Vi har tillsammans med skolan diskuterat trivselregler och drivit vissa frågor och ser positivt på det 
mobilförbud som införts för åk F-6. 
Ett annat arbete som vi följer upp är satsningen på att öka måluppfyllnad i åk 9. En del i denna 
satsning är arbetsro i klassrummen och skolan har infört något man kallar ”ledarskap i klassrummet” 
som handlar om att skapa tydlig lektionsstruktur för eleverna, hur lärare ska kunna förebygga och 
hantera konflikter samt kunna bygga goda relationer till eleverna.  
En positiv riktning är att måluppfyllnad för åk 6 har ökat. 
 
Andra forum och aktiviteter som vi har bedrivit eller varit delaktiga i under året. 

• Fortsatt sammarbete med skolans ledning där vi har mötts och diskuterat och arbetat framåt 
i flera viktiga frågor. 

• Ett flertal aktiviteter på skolan för föräldrar och barn. 
• Sammarbete med fritidsgårdarna Linden och 1200 kvadrat och utfört aktiviteter för 

gemenskap tillsammans med föräldrar och barn där vi lekt lekar, grillat, fikat, dansat och 
annat roligt. 

• Föreningen har varit aktiv i stadsdelens Centrala brukarråd där man träffar skolans 
enhetschefer och föräldrarepresentanter från övriga skolor. 

• Samarbetat med stadsdelens förvaltningar och deltagit i olika föreningskonferenser samt ett 
flertal trygghetsdialoger för en ökad trygghet i vår närmiljö. 

• Vi har deltagit i Positivparkens dag. 
• Vi har samarbetat med andra föreningar i vår omgivning. 
• Sammarbete med Hälsoteket där även 3 personer från föreningen har deltagit i en 

Hälsoguideutbildning. 
• Vi är en del av Öppet Hus på skolan. 

 
Vi vill också passa på att framföra ett jättestort tack till alla er föräldrar/vårdnadshavare, styrelsen, 
skolans ledning och personal, fritidsgårdarna, stadsdelsförvaltningen, vår viktige kämpe Boby Ghosh 
och alla andra som engagerat sig i föreningens viktiga arbete med att skapa en trygg skolgång för 
våra underbara barn så de får med sig en bra grund för att kunna lyckas och uppfylla sina drömmar. 

 
-- Våra Barns Framtid Betyder Allt -- 

 
 
Bilagor 

• Bilaga 1: Aktivitetsplan Läsåret 2016-2017, information om arbetet som bedrivits inom 
föreningen. 

• Bilaga 2, Synpunkter på Likabehandlingsplanen 
• Bilaga 3, Sammanställning synpunkter skolmiljö 

 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:  
Robert Aslan, ordförande (1 år). 
David Rehaag, ledamot. Vald till kassör (2 år). 
Veronica Magnusson, ledamot. Vald till sekreterare (2 år). 
Shugri Mire, ledamot (1 år). 
Helena Kjellberg, ledamot (1 år). 
Mahin Rabeie, ledamot (2 år). Utgått under verksamhetsåret. 
Jacek Kamzol, ledamot (1 år) 
Dobrila Pejic Rehaag, suppleant (1 år) 
Sara Dahlin, suppleant (1 år). Utgått under verksamhetsåret. 
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För Frölundaskolans Föräldraförening Styrelse:  
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