Stanstorpsskolans Föräldraförening
Vi verkar utifrån tanken att föräldraengagemang leder till en bättre skola för våra barn
och med målet att barnens och föräldrarnas intressen tillvaratas i skolans
verksamhet. Barn behöver sina föräldrar, föräldrar behöver varandra och skolan
behöver föräldrar.
Föräldraföreningen består av en föräldrarepresentant från varje klass och vi träffas 2-3
gånger per termin. Varje klass bör ha en ordinarie representant och en suppleant så att
klassen alltid finns representerad på Föräldraföreningsmötet och efterföljande Skolråd.
Gör din röst hörd på Föräldraföreningens möte
Ni kan vända er till klassens Föräldraföreningsrepresentant och ställa frågor, framföra
åsikter, funderingar, klagomål, önskemål eller idéer som din representant sedan framför på
Föräldraföreningens möte. Efter Föräldraföreningsmötet för vi fram våra samlade åsikter och
förslag på Skolrådet.
Skolrådet
I Skolrådet diskuterar vi och jobbar igenom frågorna med representanter för pedagogerna
samt rektor. Vi vill ha information och input även från eleverna på dessa möten. Vi tar då
även del av information från kommun, skolledning och personal om vad som händer på
skolan samt fungerar som en ”ingång” för pedagogerna, skolledningen och
elevrepresentanterna då de vill framföra något till oss föräldrar som samlad grupp.
Vi får insyn i, och påverkar i den mån vi kan den skola våra barn går i. Vi tar upp frågor som
handlar om hur barnen som grupp trivs, om de är trygga och om de får det stöd och den
hjälp de behöver. Vi jobbar för barnen som grupp och driver inga enskilda elevers frågor utan
de frågorna tar berörda föräldrar direkt med skolledning och pedagoger. Vi diskuterar miljö
och lokalfrågor och övriga saker som påverkar våra barn, deras utbildning och den miljö de
befinner sig i dagligen. Protokoll från mötena förs och går att läsa på skolans hemsida.
Guldkantskassan
Utöver det löpande arbetet med frågor kring skolan, utvecklingen och våra barn enligt ovan
administrerar föräldraföreningen Guldkantskassan. Guldkantskassan utgörs av pengar
föräldrar skänker och den är till för alla barn på skolan. Den är inte vikt för en klass (som
eventuella klasskassor) utan funderar så att pedagogerna får ansöka om medel till olika
saker till Stanstorpsskolans elever. Det är främst till material och aktiviteter som ligger
utanför skolans budget såsom skridskoåkning, utflyktsbidrag till buss, flyttbara bandymål,
biobesök, bollar, lego och annat material.
Föräldraföreningen anordnar också föreläsningar som rör barn och deras utveckling, lärande,
familj, relationer och annat för gruppen relevanta ämnen som du som vårdnadshavare kan ta
del av.
Om du vill bidra till ovanstående och har möjlighet - sätt in/swisha valfritt belopp. Litet som
stort, ditt bidrag gynnar alla barn på Stanstorpsskolan och varje krona gör
skillnad! Bankgiro 5209-8464 Swish 1236138952
Kontaktinformation Rebecka Gustafsson, ordförande, 0739-853856

