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Verksamhetsplan  
Frölundaskolans Föräldraförening  

1 november 2017 – 31 oktober 2018 
 
 
Verksamheten fokuserar sitt arbete inom de 4 värdeområdena: 
Trygghet – Engagemang – Kommunikation – Aktiviteter 
 
Följande verksamhet planeras för det kommande året: 
 
Trygghet + Engagemang 
Likabehandlingsplan: 
Fortsatt arbete under hösten 2017 där föreningen går igenom skolans Likabehandlingsplan och tar 
fram synpunkter och förslag på förbättringar. Skolan reviderar och fastställer planen inför varje 
årsskifte. Ambitionen är att så många föräldrar som möjligt är med och går igenom planen. 
 
Projekt: Våga Vara Dig Själv 
Arbeta vidare tillsammans med skolan (trygghetsteamet) och fritidsgårdarna och driva fram olika 
aktiviteter för eleverna för att motverka trakasserier och utanförskap under namnet ”Våga Vara Dig 
Själv - Säg nej till trakasserier”. Förslag på aktiviteter skulle kunna vara att: 

 Elever, lärare samt föräldrar bjuds in till olika workshops i där olika förslag till metoder och 
åtgärder diskuteras och prioriteras. Hur är en bra kompis, varför sker det kränkningar, 
uppmuntra elever som sköter detta bra, någon belöning? 

 Teater för lågstadiet som beskriver hur man är en bra kompis. 

 Kompisdag på Frölundaskolan där eleverna sammarbetar över alla åldrar. 
 
Föreläsningar: 
Vi kommer se över olika möjligheter att bjuda in andra verksamheter som kan föreläsa för oss 
föräldrar inom viktiga områden som tex föräldraskap, droger & alkohol,… eller liknande. 
 
Kommunikation 
Hjärntorget: Föreningen arbetar vidare med skolan inom området kommunikation med fokus på 
plattformen Hjärntorgets användande. Alla behöver förstå och bättre utnyttja detta verktyg. För att 
underlätta för elever och föräldrar och ge bättre insikt om vad som har hänt, vad som ska hända, se 
scheman, utflykter, registrera frånvaro etc. etc. 
 
Vi kommer också arbeta vidare med att få ut information på olika språk t.ex. på föreningens hemsida, 
mailutskick, tolkning vid aktiviteter. 
 
Föreningen ska även följa upp flera olika viktiga arbeten/förbättringar som pågår på skolan: 

 Satsning på ökad måluppfyllelse i åk 9, Arbetsro i klassrummen 

 Skolmiljön 

 Trivselregler, Konsekvenstrappa, Uppföljning anmälningar vid kränkningar 

 Vikarier 
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Aktiviteter 
Föreningen arrangerar olika aktiviteter för föräldrar och barn och även tillsammans med 
fritidsgårdarna och andra föreningar. Aktiviteterna kan vara inom områden såsom gemenskap, 
föreläsningar, hälsa mm. 
 
Samverkan 
Viktiga samarbetspartner: Skolans ledning/rektorerna, Centrala Brukarrådet, Fritidsförvaltningen och 
Stadsdelskontoret för Föreningens utveckling och arbete. Vi deltar i olika samverkansforum och 
aktiviteter som arrangeras därigenom. 
 
 


