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Kristofferskolans Föräldraförening informerar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUR FÖRDELAR VI NOVEMBERFESTMEDLEN? 

 
Novemberfesten 2018 
Under det förra skolåret förde vi ett öppet samtal i föreningen om vad vi vill med 
Novemberfesten. Vi är många som har märkt att engagemanget har dalat något och att 
förståelsen om varför och vad festen är har blivit allt otydligare. Under flera år har vi fått in 
förfrågningar om bidrag till skolresor och till årsmötet 2017 kom en motion med samma 
fråga. Vi utredde den tillsammans med representanter från kollegiet och skrev ihop ett 
förslag i form av ett styrdokument som alla var välkomna att ha synpunkter på under 
sommaren. Vid årsmötet antogs styrdokumentet som behandlar Novemberfesten i stort, 
dess syfte, ansvarsområden, arbetsfördelning och fördelning av medel och att vi från och 
med i år ger vi bidrag till klassresor i årskurs 4 och 9. Dessa resor är starkt förankrade i 
pedagogiken och undervisningen. Det finns också en fin poäng med att en resa ligger 
tidigt och en senare i skolgången. Styrdokumentet i sin helhet ligger på vår hemsida, se 
nedan. 
 
Vid det första Stora Festmötet i oktober presenterades bland annat den nya ordningen 
tillsammans med ett förtydligande kring vikten av själva festen som ett fantastiskt tillfälle 
för oss föräldrar att göra något tillsammans, att bygga denna fest för våra barn och 
ungdomar, att visa våra barn vad man kan åstadkomma tillsammans praktiskt med 
uppfinningsrikedom och jäklar anamma och det fick ett genomslag som lyfte årets fest till 
nya höjder. Ett stort tack till Lilla Fest som höll i den övergripande organisationen, till 
klassföräldrarna i Stora Fest som inspirerade och engagerade alla föräldrar i sina 
respektive klasser, till alla föräldrar som tillverkat fina, fantasifulla och ibland 
välsmakande saker och som förvandlade skolan till denna magiska plats och till alla våra 
stora elever som byggde och jobbade stenhårt med fantastiska världar och värdskap före, 
under och efter helgen. Det här är unikt för Waldorfskolan. Det här är ovärderligt för oss 
alla.  
 
Vi gjorde inte bara sista helgen i november magisk utan lite magi blir kvar, i skolan, hos 
barnen och hos oss och alla besökare och mer magi kommer att kunna spridas genom den 
vinst som vi tillsammans fick in från all försäljning.  
I år hade vi en omsättning på 410 752,50 kr och ett beräknat resultat, efter avdrag för inköp 
och kostnader, på 300 000 kr.  Om du vill veta mer om det ekonomiska resultatet i detalj så 
hittar du det på hemsidan, se nedan. 
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Sök projektbidrag från Novemberfesten! 
Ansökningar om bidrag från Föräldraföreningen ska vara inne senast den 15 februari.  
 
Vem kan söka? 
Vårdnadshavare, elever och lärare/medarbetare vid Kristofferskolan. 
 
Vad kan man söka bidrag för? 
Bidrag kan sökas för projekt som ger ”guldkant” och mervärde för eleverna och 
verksamheten på Kristofferskolan och årskursöverskridande aktiviteter eller projekt är ett 
plus. Föräldraföreningens styrelse hjälper gärna till att diskutera projektidéer. 
 
Hur söker man? 
Ansökan görs skriftligt till Kristofferskolans föräldraförening. Det finns ingen 
ansökningsblankett. Ansökan ska bestå av en kort beskrivning av projektet och det ska 
framgå hur projektet kan ge guldkant och mervärde och vilka som ingår i projektgruppen 
samt tidplan och budget. Ju bättre förberett med förankring i skolan och möjliga offerter 
desto kortare blir vägen till beslut men det får inte bli ett hinder för fina idéer. Hör gärna 
av er med funderingar. 
 
Hur mycket får man söka? 
Det finns inga min- eller maxbelopp men det är inte heller givet att hela summan beviljas. 
 
När ska ansökan vara inlämnad? 
Sista ansökningsdag är den 15 februari. Skicka ansökan med e-post till Kristofferskolans 
föräldraföreing: styrelsen@kristofferskolansff.se 
 
När och hur fattas beslut? 
Vi ser gärna att alla klassföräldrar medverkar men alla föreningens medlemmar, dvs alla 
vårdnadshavare på Kristofferskolan, är självklart välkomna till Föräldraföreningens öppna 
möte onsdagen den 20 februari kl18:30 i skolans kafé där ansökningarna presenteras och 
där vi gemensamt fattar beslut genom att rösta fram vilka som får bidrag. 
 
Börja fundera och diskutera med varandra!  
 
Bidrag till klassresor i klass 4 och 9 
Bidrag till klassresor kan sökas kontinuerligt under året och vi rekommenderar klass 4 att 
söka så snart som möjligt för bokning av Birkaresan och Kalle Runristare. Blankett ligger 
på vår hemsida, se nedan. 
 
Kulturfonden 
Kulturfonden får 20% av vinsten vilket i år är 60 000kr. Ur den kan man ansöka om bidrag 
kontinuerligt under året till projekt som både svarar mot föreningens syfte men som också 
har ett innehåll som är kulturellt förankrat.  
 
Elevfonden 
Elevfonden får ett bidrag med upp till 25 000kr per år eller det belopp som gör att summan 
blir 25 000kr vid tiden för utbetalningen. Fonden förvaltas av rektor och ansökningarna 
om ekonomiskt bidrag till enskilda elever för att möjliggöra deltagande i aktiviteter  
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anordnade genom skolan behandlas konfidentiellt. En mer utförlig beskrivning finns i 
styrdokumentet på vår hemsida, se nedan. 

 
Biblioteket 
Biblioteket får ett bidrag på 15 000kr för inköp efter den oändligt långa önskelistan 
upprättad av vår bibliotekarie tillsammans med eleverna. 

 
 
 

Fortsatt arbete kring Novemberfesten 
Riktigt i hamn är vi inte ännu, samtalet om klasskassor i klass 10-12 och resan i årskurs 12 
fortsätter och där söker vi er föräldrar som har insikt och erfarenhet, förståelse och idéer. 
 
Som alltid förs hela samtalet mot bakgrund av syftet med Kristofferskolans 
föräldraförening vilket är: 

- Att verka för våra barns bästa i Waldorfpedagogiken i Kristofferskolan 
- Att verka för ett förtroendefullt samarbete mellan lärare, medarbetare och föräldrar 
- Att aktivt medverka i Kristofferskolans utveckling 
- Att främja Waldorfpedagogiken 

 
Novemberfesten 2019 
Redan nu vill vi flagga för att nästa års fest kommer att bli något alldeles särskilt; 
Waldorfskolan fyller 100år! Tillsammans med Lilla Fest och skolan kommer vi att göra 
något fantastiskt kring det. Som vanligt är du som har idéer välkommen att kontakta oss 
men håll också koll på hemsidan och i våra andra kanaler efter särskilda önskemål och 
uppgifter. 
 
Hemsidan 
I maj sjösattes KFFs hemsida! Här ligger all information samlad med stadgar, möten, 
protokoll, aktiviteter i föreningens och föreningens undergrupper, kontaktuppgifter mm 
och vi bygger på detta kontinuerligt. Vi har länge saknat en kommunikationsplattform 
som är tillgänglig för alla men nu är den på gång: 
https://kristofferskolansff.wordpress.com/ 
 
Vi finns på Facebook här:  
https://www.facebook.com/groups/Kristofferskolansforaldraforening/ 
och där är du välkommen att gå med. Svara gärna på de frågor som poppar upp så att vi vet 
att du är medlem i föreningen, dvs vårdnadshavare på Kristofferskolan. 
 
 
Med detta vill vi önska er alla en härlig jul och ett fint 2019, 
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening 

https://kristofferskolansff.wordpress.com/
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