Kristofferskolans föräldraförening
Protokoll Årsmöte 2018-2019
Tid:
Onsdag 26.09.18 klockan 18.00
Plats: Kristofferskolanscafe
Dagordning
1. Anna Davis valdes till ordförande
2. John Thorburn valdes till sekreterare
3. Anna öppnade mötet
4. Dagordningens fastställande av stämman
5. Val av två protokoll justerare Simon Fors och Sophia Göth
6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Stämman godkänner att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

Avsatt tid
18.00

Ansvar

Närvarande vid mötet var Anna Davis, Sophia Göth, Sofia Löwhagen, Simon Fors, John Thorburn, Lotta
Källberg, Katja Sohl, Maria Kumlin och Arnulf Wibler

Anna Davis öppnar mötet med en berättelse om hur viktigt att det är med engagemanget
från föräldrarna. Anna presenterar styrelsen.
Punkt.1. Inbjudna gäster berättar om sina tankar och planer för läsåret
2018/2019
Skolans rektor Wenche Rönning, talar om det viktiga med engagerade föräldrar. Hon
talarom skadegörelse och klotter som existerar inte på grund av den stora betydelse ett
sådant engagemang kan ha. Nästa år är det 100 år sedan den första Waldorfskolan
startades i Stuttgart (Tyskland)
o 19e och 20e november har Waldolfförbundet hyrt in sig på Norra latin
o Waldorf podden, sök via waldorf.se
o Filmer kommer släppas under året
Vad pågår just nu i kristofferskolan:
o Varje år åker de äldre årskurserna en vecka till Kolmården för
Trigonometri och fältmätningar, fantastisk upplevelse
o Mikaeli årskurs 3 skall stå på scenen fredagen 28e september den för
Mikaelispelet
o ÅK 8 har Teater, en midsommarnattsdröm av William Shakespeer
o ÅK 9a är i Norge och genomför sin geologi period, befinner sig i
närheten av Galdöpiggen.
o ÅK 9b åker en vecka till Italien för sin ekologiperiod
o ÅK 12b håller på att förbereda sitt spel som har premiär v.48 eller v.49
o Arbete pågår i alla klasser, det syns väl i bilderna som hänger i
klassrummet
Angående Kristofferskolans lärare:
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o Fortbildningssatsningar, kollegialt lärande, varje vecka 2 timmar
skolverket
o Specialpedagoglyftet
o Mattelyftet
o Digitaliseringslyftet en ny del
o Handledning av lärare
o Waldorflyft, fokus på morgonperioden och dess didaktik
Wenke berättar också om nyheter:
o Förskoleklassen är obligatorisk, innehållet är samma, närvaroplikten
har ändrats
o Stadiedelad timplan, visst antal timmer per ÅK-stråk 1-3, 4-6, 7-9
o Närvarofokus, om mer än 20% av tiden är frånvaro och utredningar
gäller nu även gymnasiet, stort fokus tidigt för att skapa rätt
förutsättningar inför framtiden.
Och tar upp statistik angående:
778 elever 158 av dem på gymnasiet
52 elever i åk 10 svårt att förutspå vilken inriktning som gäller
Stor elev-omsättning under denna period
Skolpengen hänger 1:1 ihop med antal elever i skolan
§ Tillägg är vissa statligt öronmärkta
o Kostnader är
§ Pedagogiskt material
§ Löner
o Omsätter 88 MSEK
o
o
o
o

Alla skolans tjänster är tillsatta utom en deltidsmusiklärare tjänst klass 5
o Rekryteringen har gått bra, stor kamp om lärarkompetensen.
o Ryktesspridningen om dåliga förhållanden sprider sig snabbare än
positiva nyheter
Punkt 2. Föräldrarepresentanterna i skolans styrelse
Ø Simon Fors berättar kort om arbetet i
o Skolans budget, skall klubbas i nästa styrelsemöte.
o Verksamhetsplanen finns på Schoolsoft, därunder finns styrelsens
styrdokument.
o 3 föräldrarepresentanter har omsatts under 2018, orsaken är att deras
barn lämnat
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Punkt 3. Inbjuden pedagog Turid berättar om smedjan:
Ø Smedjan och metallernas involvering i alla dom övriga hantverksämnen.
Ø Mikaelitiden är omvandlingen och förädlingens tid. Berättar en text från Hans
Möller.
Punkt 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
2017/2018
Ø
Ø
Ø
Ø

Hur blir man del i skolans stora utskick? Fyll i Schoolsoft
Sophia Göth föredrar verksamhetsberättelsen
John Thorburn föredrar ekonomisk redovisning
Förslag om bokdonation togs upp

Punkt 5. Föredragning av revisionsberättelse
Ø John Thorburn föredrog revisionsberättelse
Punkt 6. Frågan om ansvarsfrihet för förra styrelsen
Ø Stämman beviljade förra styrelsen ansvarsfrihet
Punkt 7. Val av ordinarie ledamöter till föräldraföreningens styrelse, enligt bilaga
1
Ø Riviera Wolgers presenterar sig själv som kandidat till styrelsearbetet
Stämman bifaller enhälligt valberednings förslag
Punkt 8. Val av suppleanter till föräldraföreningens styrelse, enligt bilaga 1
Stämman bifaller enhälligt valberednings förslag
Punkt 9. Val av revisorer och revisionssuppleant, enligt bilaga 1
Ändring i valberedningens förslag är att till ordinarie revisor till nyval föreslås Björn
Magnusson
Suppleant föreslås Fabian Grapengeisser
Stämman bifaller valberedningens förslag med ändringen
Punkt 10. Val av valberedning för föräldraföreningen
Stämman bifaller valberedningens förslag
Punkt 11. Val av representanter i Lilla Festkommittén, enligt bilaga 1
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Ø Maria Kumlin presenterade sig själv
Ø Lena Svanberg presenterade sig själv
Stämman bifaller valberedningens förslag
Punkt 12. Omröstning av KFFS förslag om nytt styrdokument för fördelning av
Novemberfestintäkterna, enligt bilaga 2 & 3
Anna Davis, Sophia Göth och Simon Fors föredrar motionen
Lilla Fest uppmanas att tydligt informera klasserna 12 om möjligheterna med intäkterna
samt att de skall samarbetas.
Diskussion kring bristande föräldraengagemang
Diskussion fördes kring hur viktigt resandet är inom Waldorfpedagogiken
Stämman biföll enhälligt förslaget
Punkt 13. Inkomna motioner:
• KFFS önskar göra stadgeförändring §16 Årsmöte, enligt bilaga 4
Stämman biföll stadgeförändring
Punkt 14. Övriga frågor:
Ø Hur kan man som klassföräldrar få tillgång till Skolan lokaler.
Punkt 15. Avtackning:
Stämman avtackade följande föräldrar med blommor
Ø Johanna Hotzén
Ø Katja Sohl
Ø Simon Fors
Punkt 16. Mötets avslutande
Ordförande Anna Davis förklarade stämman avslutad.
Bilagor 1-4
ValB förslag FF 2018-19
Styrdokument för nov.fest
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Bilaga 3 Klassresor
Bilaga 4 KFF-18
Addendum 2018-09-25 bilaga årsredovisning 2017/2018
Årsredovisning 2017/2018

Mötet avslutades.
Vid protokollet

Justerare:
Sophia Göth

Simon Fors
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