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Verksamhetsberättelse för Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan läsåret 2005/2006 (13:e verksamhetsåret) 

 
Ledamöter i Föräldraföreningens styrelse har under läsåret varit: 

  Catharina Magnusson  Ordförande repr år 3 
  Eva Donderer  Sekreterare repr år 6 
  Håkan Nyberg  Kassör repr år 5 
  Johan Agvall   Ledamot repr  F-klass 
  Annika Englund  Ledamot repr F-klass 
  Pia Strömqvist  Ledamot repr år 1 
  Jonas Jakobsson  Ledamot repr år 1 
  Maria Weiland  Ledamot repr år 2 
  Ola Mellheden  Ledamot repr år 2 
  Carin Ericsson  Ledamot repr år 3 
  Patrik Lindblom  Ledamot repr år 4 
  Christer Lindell  Ledamot repr år 4 
  Robert Ring   Ledamot repr år 5 
  Marie Gustafsson  Ledamot repr år 6 

  

Verksamhetens syfte 

Enligt föreningens stadgar är alla föräldrar, som har barn inskrivna på skolan eller i förskoleklassen, medlemmar i 
Föräldraföreningen. Föreningens ändamål är att ”främja verksamheten vid skolan” och ”på ordinarie 
föreningsmöte vid behov utse styrelseledamöter och revisorer i stiftelsen Lillgårdsskolan i Linköping samt 
dotterbolaget Lillgårdsskolan i Linköping AB.” 

Verksamhetsåret 
Skolans föräldrar har även detta år lagt ner ett stort antal timmar ideellt arbete. Både på aktiviteter i klasserna 
men också för arrangemang som berör hela skolan. Detta arbete stärker samhörigheten mellan barnens föräldrar, 
och barnen känner även sina föräldrars delaktighet i skolan. Arbetet gör också att skolans resurser bättre kan 
användas till barnens behov i undervisningen, vilket är viktigt för Lillgårdsskolan som friskola. TACK alla föräldrar! 

Jag vill också rikta ett stort tack till våra klassföräldrar och föräldrarepresentanter, som har spelat en viktig roll i 
trivselaktiviteter och dess organisation. Exempel på sådana trivselaktiviteter där föräldrar medverkat är: 

 Luciafirande 
 Jullunch för skolans elever 
 Julgransplundring 
 Vår- och höststädning vid sammanlagt tre tillfällen 
 Skolavslutning 
 Terminsstart 
 I samråd med klasslärare inhandlat uteleksaker 

Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten och genomfört aktiviteter 
såsom: 

 Medverkat på samverkansmöte med personalen och stiftelsens styrelse 
 Ansvarat för uthyrningen av gymnastiksalen på helger till föräldrar på skolan 
 Planerat vårstädningen och höststädning med tillhörande korvgrillning 
 Haft kontinuerlig uppföljning med elevrådet 
 Tagit fram regler för uthyrning av matsal 
 Samlat in information kring alla skolidrottstävlingar inom Linköping som skolans elever kan delta på. 

http://fflillgard.se/index.php?view=article&catid=21%3Averksamhetsberaettelser&id=42%3Averksamhetsberaettelse-2005-2006&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=9
http://fflillgard.se/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=cf36839aec327640ac1c47ead8871e5c70ad871a


 Planerat och genomfört en stor och mycket lyckad föräldrafest för föräldrar till barn på Lillgårdsskolan 
 Uppdaterat styrelsens årskalender och samlat mallar och dokumentation elektroniskt. 
 Drivit ett stort arbete med översyn och framtagning av plan för utveckling av skolans utemiljö. Under 

höstterminen 05 uppmanades eleverna via elevrådet att rita sin drömgård. Kontakt togs med Institutionen för 
utomhuspedagogik på universitetet. En förfrågan gick angående intresse hos några studerande att ta sig an 
skolgården som ”lärobjekt” under utbildningen. Under januari kontaktades vi av fyra stycken studerande som fick 
allt tillgängligt ”gammalt” material. De studerande gjorde sedan en modell under vårterminen 06 utifrån barnens 
teckningar och pedagogerna på Lillgårdsskolans svar på en enkät. Modellen gick på remiss i samtliga klasser 
och till pedagogerna. Även föräldrarna gavs möjlighet att titta på modellen vid vårens städdagar. Sedan 
sammanställdes alla reflektioner och en prioriteringslista upprättades. Under en förmiddag i juni målades det vita 
på asfalten som ett första led i arbetet med förbättringen av skolgårdsmiljön. En plan för kommande läsår är nu 
upprättad. En enkät har skickats ut för att inventera vilka kunskaper och vilket material som finns bland skolans 
föräldrar. Stiftelsens styrelse har ställt sig positiv till arbetet. 

Ekonomi 
Enligt framtagna riktlinjer ger föräldraföreningen bidrag till 

 Firande av högtider som hålls gemensamt för hela skolan 
 Utomhusmiljön utöver det som får anses ”normalt” för att bedriva ordinarie skolverksamhet 
 Gåvor till personal från skolans alla föräldrar 
 Inomhusmiljön utöver det som får anses ”normalt” för att bedriva ordinarie skolverksamhet och underhåll 
 Gemensamma aktiviteter för föräldrar-barn på skoltid 
 Gemensamma aktiviteter riktade till skolans alla föräldrar 
 Idrottsföreningens verksamhet 
 Stöd till klasserna för resor till aktiviteter som ligger i linje med skolans inriktning  

Under året har beslut tagits att höja det frivilliga bidraget till 175 Kr / barn. De ökade intäkterna har använts som 
aktivitetsbidrag till resor och entrébiljetter för exempelvis studie- och teater-besök mm. Aktivitetsbidragen ansöks 
från respektive klass vid varje enskilt tillfälle. Förutom dessa bidrag har föräldraföreningen bistått med medel för 
bl.a. inköp av nya bandymål och uteleksaker för 1.000 kr till varje klass samt städutrustning och bollar till 
gymnastiksalen. Föräldraföreningens ekonomiska redovisning återfinns i bilaga 1. 

Alla aktiviteter finansieras av de frivilliga bidrag som föräldrarna ger till Föräldraföreningen. Tack för ert gensvar! 

 
Inför det nya verksamhetsåret 
Utöver de årligen återkommande trivselaktiviteterna räknar vi med ett stort engagemang för att utveckla skolans 
utemiljö utifrån framtagen plan. En annan fråga som åter aktualiserats är behovet av nattvandringar. 

Vår skola är väl etablerad i Linköping och har ett mycket gott rykte. En stor anledning till det goda ryktet är den 
engagerade personalen, som tillsammans med eleverna skapar en positiv stämning på hela skolan. Skolan är 
även beroende av engagerade föräldrar. Ett aktivt deltagande ökar den allmänna trivseln, skapar en trygg social 
miljö och ger föräldrarna insyn och delaktighet i verksamheten. Vi hoppas kunna fortsätta denna tradition! 

  

På styrelsens vägnar 

Catharina Magnusson 
Ordförande 
 


