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Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan 
 

 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Föräldraföreningen vid 
Lillgårdsskolan, läsåret 2013/2014 (21:e verksamhetsåret) 

 

 
 
 

Ledamöter i Föräldraföreningens styrelse har under läsåret varit: 
 

Anki widh F-klass 

Linda Älåker F-klass 

Ellinor Komarek År 1 

Maria Nordén År 1 

Chalotte Kindström År 2 

Kristin Tell År 2 

Mikael Ottosson År 3 

Jenny Knuthammar År 3 

Karin Hallén-Karlsson År 4 

Tommy Sunnälv År 4 

Maia Johansson År 5 

MariaMiaJohansson År 5 

Malin Nilsson År 6 

Lotta Granqvist 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. 

Stort TACK till alla föräldrar! 

 
Vi 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 (höst och vår) 

• Skolavslutning 
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• Terminsstart, glassgubbe 

• Deltagit i och planerat skolans 20-års jubileum 

 
Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 10 dokumenterade möten och genomfört 

aktiviteter såsom: 

• Ansvarat för uthyrningen av gymnastiksalen på helger till föräldrar på skolan 

• Planerat och genomfört vår- och höststädning 

• Haft kontinuerlig uppföljning med elevrådet 

• Samlat in information kring skolidrottstävlingar inom Linköping som skolans elever kan delta på 

• Anordnat prova på idrotter som skolans elever kostnadsfritt har kunnat testa 

• Uppdaterat styrelsens årskalender och förvaltat mallar och dokumentation elektroniskt 

• Förflyttat föräldraföreningens hemsida till en ny plattform samt infört nytt arbetssätt avseende 

informationsspridning till skolans samtliga föräldrar genom införande av ”Senaste nytt” 

• Planerat, organiserat och deltagit i Nattvandringar på och runt skolan enligt fastställda rutiner 

 
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 

• Gemensam aktivitet riktade till skolans alla föräldrar och pedagoger 

• Stöd till klasserna för resor till aktiviteter som ligger i linje med skolans inriktning 

 
Under läsåret har det frivilliga bidraget, 200 kr/barn använts till ytterligare aktivitetsbidrag till resor och 

entrébiljetter för exempelvis musikalresa till Norrköping. Aktivitetsbidragen ansöks från respektive klass 

vid varje enskilt tillfälle. Förutom dessa bidrag har föräldraföreningen bistått med medel för bl.a. 

uteleksaker motsvarande 1000 kr/klass. Föräldraföreningens ekonomiska redovisning biläggs separat. 

 
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 fortsatt engagemang för att 

genomföra ytterligare aktiviteter i skolans närmiljö. 

Förra verksamhetsåret hade styrelsen som mål att ytterligare skapa förtydliganden vad gäller föreningens 
syften, arbetssätt och aktiviteter  genom framarbetande av exempelvis checklistor och rutinbeskrivningar 

men även en översyn av den kommunikation som sker i samband med de aktiviteter som styrelsen genomför. 

. Detta arbete kommer fortsätta även kommande verksamhetsår.  

 
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, 

 
Mikael Ottoson 
Ordförande 

 
Linköping 141015 
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