
 

Kristofferskolans Föräldraförening 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE LÄSÅRET 2021/2022 

FÖRENING OCH SYFTE 

Kristofferskolans föräldraförening består av alla föräldrar/vårdnadshavare till elever 
vid Kristofferskolan — från förskoleklass till gymnasiets åk 12. Medlemskap är 
avgiftsfritt. Enligt 4§ i föräldraföreningens stadgar är föräldraföreningens syfte: 

o att verka för våra barns bästa i waldorfpedagogiken vid Kristofferskolan  
o att verka för förtroendefullt samarbete mellan lärare, medarbetare och 

föräldrar  
o att aktivt medverka i Kristofferskolans utveckling  
o att främja waldorfpedagogiken 
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MÖTEN 

Styrelsemöten 
Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft ett antal protokollförda 
styrelsemöten. Året har delvis präglats av pandemin Covid-19 och flera möten har 
därför hållits digitalt eller som hybridmöten. Vi har förhindrats att hålla öppna möten 
och föreläsningar på grund av restriktioner och har heller inte träffat skolans styrelse 
som vi brukar på våren. Eftersom ordföranden även ingår som ledamot i skolans 
styrelse har kontakten ändå upprätthållits med dialog och återkoppling. 

Möten med skolans ledning 
Vår ordförande träffar skolans ledning samt skolans styrelseordförande en gång var 
sjätte vecka i ett möte där vi har möjligheten att tala direkt och öppet om frågor och 
förslag. Även dessa möten har hållits digitalt under verksamhetsåret 2022-2022. 

 

ARBETSOMRÅDEN 

Året 2021/2022 har vi än en gång lyckats genomföra Novemberfesten. Med 
uppmaningar om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och 
att stanna hemma vid symtom blev det inga spårbara följder i form av smittspridning 
efter helgen. Inkomsten från festen blev nära det vanliga resultatet men den största 
behållningen var att träffas och genomföra festen tillsammans.  

Frågor som vi alltid har på bordet 
- Skolans Likabehandlingsplan 
- att förbättra kommunikation mellan oss och skolledningen, skolans styrelse och 

kollegiet.  
- att stärka föräldragruppen genom upplysning och utbildning och med syfte att vi 

föräldrar känner lojalitet till skolan 
- stärka föräldrars förtroende för skolans ledning 

Kommunikation 
KFF har ett mål att återinföra en tät kontakt och god kommunikation med våra 
klassrepresentanter. Det går sakta framåt. Det är viktigt att klassrepresentanterna är 
med på våra öppna möten och är den öppna kanalen mellan KFF och föräldrarna och att 
frågor från föräldrar kommer till vår kännedom. Det är när vi träffas som vi är mest 
effektiva. "Äldre" föräldrar är ett stöd för "yngre". Detta arbete fortsätter och kan 
förstås göras ännu bättre. Framförallt i de lägre klasserna har detta varit ett viktigt 
arbete. Vi har ett ansvar som föräldrar att vara väl införstådda med den pedagogik vi 
har valt för våra barn. Att även det här året bromsades av restriktioner är kännbart och 



vi har blivit väl medvetna om vikten av att ha både fysiska öppna möten och större 
sammankomster som Novemberfesten. 

Vi använder vår hemsida www.kristofferskolansff.com regelbundet för att sprida 
information och kommunicera vilket vi även gör via vår Facebooksida 
https://www.facebook.com/groups/Kristofferskolansforaldraforening/ och via 
Schoolsoft. På e-post nås vi här: styrelsen@kristofferskolansff.se 

 
Facebook 
Vi har fått många nya medlemmar till vår grupp vilket är glädjande. I samband med 
ändrade regler för Facebookgrupper kan vi inte längre ställa frågor till nya medlemmar 
eller hindra någon från att gå med i gruppen. Syftet med vår öppna grupp är enkelt och 
viktigt och vi uppmanar fortsatt alla medlemmar att läsa igenom vad det betyder. Vi 
värnar om att vi alla håller en god ton och respekterar varandra. Facebook är en av våra 
kanaler att nå ut med information till föräldragruppen och det är både positivt och 
viktigt. Här delar vi kommunikation som inspirerar, upplyser och engagerar oss och som 
har anknytning till skolan, waldorfpedagogiken, våra elever, möten och andra 
händelser. Har du å andra sidan direkta klagomål som vårdnadshavare ska du vända dig 
till oss i styrelsen via mail eller till skolledningen. 

 
Waldorfpedagogik — en introduktion 
Broschyren om Waldorfpedagogik — en introduktion har delats ut till alla nya 
föräldrar på skolan. Nu börjar våra lager sina och en förhoppning är att vi när vi är 
mer stadda i kassan kan göra ett nytryck. 

 

Vad är Agora Kristoffer? 
Agora Kristoffer är namnet på föräldraföreningens temakvällar. Begreppet agora 
härstammar från ordet för allmän mötesplats eller ett torg i det antika Grekland. 
Tanken med dessa öppna föreläsningskvällar är att ge kunskap och öka medvetenheten 
kring ämnen som lär oss att hantera livet med barn och ungdomar bättre. 
Föreläsningskvällarna är öppna för alla. Föräldrar, lärare och medarbetare på vår och 



närliggande skolor bjuds in. Vid vissa tillfällen bjuds även gymnasieelever in tillsammans 
med sina vårdnadshavare. 

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet på våra temakvällar. Har du uppslag eller tips om 
intressanta föreläsare och ämnen eller om du vill engagera dig är du varmt välkommen 
att höra av dig till agora@kristofferskolansff.se under hela året. 

Elevkåren 
Det är en glädje att vi har etablerat en stark kontakt med gymnasieskolans elevkår. De 
är fulla av idéer, andas kraft och inspiration. De vill arbeta för att stärka gemenskapen 
mellan klasserna 1O, 11 och 12 och det tycker vi är lysande! Vi har fått KSEKs 
verksamhetsberättelse för 2021/2022 som vi gärna delar med oss av. 

Kristofferskolans elevkår finns på instagram KSEK. 

 

Klassresor 
KFF delar ut resebidrag till årskurs 4, 9 och 12 och har delat ut bidrag till sju klassresor. 
Att just klass 4 och 9 får bidrag är resultatet av ett arbete och dialog med skolan om 
förankring i pedagogik och när i utbildningen de ligger. Resan i klass 4 kan på det här 
sättet bekostas helt genom bidrag medan resan i klass 9 fortfarande bekostas till största 
delen av klasskassan men får en extra och viktig skjuts av ett bidrag på 1000kr per elev.  
På årsmötet 2021 beslutade mötet att även dela ut resebidrag till klass 12. Från och 
med förra årets Novemberfest arbetar alla klasser på samma villkor och samlar till den 
gemensamma kassan. Vi är väldigt glada åt att, tillsammans med skolan, ha löst frågan 
om bidrag till klassresor som har kommit upp som önskemål på så många av våra 
möten. På det här sättet blir bidraget kännbart, något att se fram emot och något att 
jobba för. Det här verksamhetsåret har bidrag betalats ut till båda klass12, alla tre klass 
9 och båda klass 4. 
 
 
Beviljade ansökningar med donationer 
Vi har lämnat en donation till skolan till brädspel, långfärdsskridskor och ett projekt i 
lågstadiet inom Läslyftet som heter Lättläst. 
 
 
 
Skoltröjor 
Under verksamhetsåret 2021/2022 har KFF prövat en ny form för försäljning av 
skoltröjor. Ledamot Magnus Lunell har under året gjort reklam för skoltröjor genom 
filmer med specialskriven musik, genom att under höstterminens första månader en 
gång i veckan sätta upp ett bord för utprovning och beställning av tröjor på skolgården. 
Leveransen skedde i samband med Novemberfesten. Det visade sig vara ett populärt 
sätt att beställa men under Novemberfesten kom så många nya förfrågningar att 
Magnus tog upp nya beställningar med leveranser till dörren under februari. Ett stort 
tack till Magnus för det. Sammantaget sålde KFF 181 antal skoltröjor. 



 
 

KFFs hemsida 

Under det gångna året har KFFs hemsida omarbetats och uppdaterats av ledamoten 
Riviera Wolgers med ett fantastiskt fint resultat. Vi siktar på att så långt det är möjligt 
ha hemsidan uppdaterad med färsk information. 

 

Vilande poster 

Är du intresserad av att engagera dig? 
Det finns många ämnen som vi brinner för i föreningen och som vi önskar att vi kunde 
engagera oss i mer, utveckla eller blåsa liv i igen. 
Infohäfte om Kristofferskolan, vilande projekt. Idén är att samla information om vad 
som gäller på just vår skola. Hur man hittar, vem man kontakter, vart man vänder sig 
osv. Ett litet uppslagsverk helt enkelt om vår fina skola. 

Dyslexigruppen för föräldrar med barn som har skriv- och lässvårigheter söker 
engagerade föräldrar. Johanna Järte är vår kontaktperson. 

Vi har alltså både fullt upp och roligt. Att arbeta för den stora föräldragruppen i 
skolan är fantastiskt och lärorikt inte minst eftersom allt det vi gör direkt eller indirekt 
påverkar våra barns vardag. Styrelsearbetet är både krävande och spännande och 
man får många, fina vänner på köpet men bäst trivs vi när vi är många som ses. 

 

Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening 

 

 

 

 

 

 

Hemsida www.kristofferskolansff.com Epost styrelsen@kristofferskolansff.se 
 


