Kristofferskolans föräldraförening
Protokoll till öppet styrelsemöte nr 6 för läsåret 2018-2019
Tid:
onsdag 05/12 2018, klockan 18.00
Plats: Kristofferskolan, hantverkshuset
Närvarande: Fredrik Jongquist, Marie Holmberg, Gustav Holmberg, Pernilla Siljehag, Anna
Teironen, Karin Hansen, Annika Granlund. Styrelsen: Sophia Göth, Anna Davis, Erika Bergqvist
Lindvall. Lilla fest: Jonas Häggblom, Arnulf Wible, Lisa Svidén. Samt hantverkslärare Turid
Wiveson Stojsic.
Dagordning
1. Anna Davis valdes till ordförande för mötet
2. Riviera Wolgers valdes till sekreterare för mötet
3. Anna fastställde mötets dagordning
4. Val av justerare Sophia Göth justerar
5. Mötet öppnades.

Avsatt tid
18.00

Mötesdel

18.10

Ansvar

1. Anna Davis startar mötet.
2. Föräldrar, styrelse och lilla fest presenterar sig
3. Turid presenterar arbetet i hantverkshusets smedja.
•

Hon börjar med att berätta om den speciella pedagogik som kan ges i
smedjan, hur man kan närma sig sina sinnen med hjälp av hantverken.
Sinnena gör att vi kan reflektera, och i klass 6 t.ex. undersöks sinnena och
akustiken i metallen tillsammans, just därför att det är en viktig tid att börja
förstå hur det också är att reflektera i världen.

•

För att visa oss föräldrar gör Turid ett litet experiment med olika former och
geometri. Hon visar hur det blir olika mönster av ljud-vibrationer i de olika
metallformerna.

•

En förälder frågar om karusellen under Novemberfesten och Turid berättar
att karusellen och massa andra hantverk i skolan gjordes av lärare och
föräldrar själva. Hon berättar om en tid då det var mycket som gjordes
tillsammans. 1986 började hantverkshuset byggas också som ett gemensamt
projekt drivet av lärare, föräldrar och skola.

•

Turid berättar vidare om pedagogiken: ”Att hamra ett slag, då ser jag
avtrycket direkt och får ett intryck av mitt eget skapande, utan lärarens
påverkan eller inverka.” Ibland kan barn som är lite skoltrötta få komma till
Turid och göra hantverk i smedjan under en tid eftersom undervisningen
brukar gå bättre även i andra ämnen som en direkt följd.

4. Novemberfesten och lite information kring detta
•

Anna Davis utrycker att den här festen var extra fantastiskt.
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•

Några föräldrar frågar hur organisationen fungerar och Anna förklarar: Stora fest är
valda festrepresentanter (föräldrar) från varje klass och Lilla fest är den grupp
föräldrar (väljs på KFF’s årsmöte) som står för novemberfestens struktur, innehåll
och sammanhållning år efter år. Anna berättar om hur styrelsen i KFF har tagit fram
ett nytt styrdokument för hur fördelningen av novemberfestmedlen ska fördelas
(alla dokument ligger på vår hemsida under ”samlade dokument”). För första gången
har bidrag delats ut till klassresor för klass 4 och klass 9. Sophia Göth berättar att
”novemberfesten” – traditionen att föräldrar arrangerar och bjuder till fest,
skördefest eller liknande - är något som finns på alla Waldorfskolor över hela
världen. Jonas Häggblom tipsade om att man kan följa många waldorfskolors
kreativa fester och idéer via instagram. Vi pratar om hur information och inspiration
kommer ut om vad novemberfesten är. Vi diskuterar demokrati och den pedagogiska
uppgiften som ligger till grund för skapandet av novemberfesten. Vi pratar om att det
finns ett värde i att träffas som föräldrar på möten och i verksamheten.

•

Sophia Göth berättar tanken kring hur klassrepresentanterna ska arbeta tillsammans
med föräldraföreningen. Genom våra möten delas erfarenheter och information från
klasser till styrelsen och tillbaka till klasserna. Varje klass ska välja två
klassrepresentanter och två till stora fest.

•

Lilla fest berättar om deras möte: Nästan alla representanter var där, pratade mycket
logistiska frågor och praktiska frågor. Kändes konstruktivt och positivt. Lite
praktiska frågor om förbättringar kom upp under deras möte. Det kommer t.ex. bli
en större orienteringskarta till nästa år. Det pratas också om hur man gör med tyst
kunskap som ibland försvinner och som blir synligt när just den kunskapen
försvinner.

5. Lite frågor och idéer från alla på mötet:
•

En förälder är intresserad av att starta en hantverksgrupp som kanske skulle finnas
över hela året. Och skulle vilja låna hantverkshusen till detta. Och föreslår att man
skulle kunna komma igång tidigare, redan under året att börja göra saker.

•

Anna Davis berättar om det kommande året och det 100 års jubileum som kommer
och det arbete som vi kommer göra. Det kommer finnas mycket att göra och många
tillfällen att engagera sig som förälder.

•

En förälder frågar om det finns ett öppet hus man kan gå till, för att visa på
alla kvalitéer. Och det finns det varje år. Anna Davis berättar också om
hemsidan, rektor Wenches nyhetsbrev och Facebook sidan. Förra året var
KFF ute i alla klasser och berättade om föreningen och presenterade den nya
skriften om Waldorfpedagogik.

•

Förälder frågar om vilka är med i föräldraföreningen. Svar på den frågan är
att ALLA är med. Vi utgör föreningen. Och det diskuteras huruvida
informationen ska gå fram att man är med i föreningen automatisk som
förälder. Det kanske bör bli tydligare vad föräldraföreningen är för något och
hur man är aktiv. Vi pratar om hur man lockar föräldrar till mötena och till
engagemang. En förälder påpekar att det lockar just att man får komma till
smedjan eller till snickeriet och får vara med som idag med Turid.
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•

Vi pratar också om ett välkomstbrev till föräldrar som ställer sina barn i kö
till skolan.

6. Presentation av idén om pedagogiska caféer med Tema Livskunskap och samtal kring
detta
•

Pernilla Siljehag berättar lite kring livskunskap. Livskunskap kan innehålla
både existentiell undervisning men också sexualkunskap och förebyggande
undervisning om droger och alkohol. Sedan i våras på initiativ av Pernilla
finns en grupp som har haft möte med skolledningen inklusive
skolsköterskor och kurator för att diskutera frågorna kring ämnet
livskunskap och hur KFF skulle kunna samarbeta med skolan för att lyfta
dessa ämnen. Skolan har ännu inte gett några tydliga svar. Vi vill gärna
fortsätta att ha en dialog kring hur detta kan undervisas då det delvis är en
förfrågan från eleverna själva. Under tiden vill vi därför börja med att bjuda
in till pedagogiska caféer för föräldrar och andra intresserade.

•

Finns det ett intresse att bjuda in föreläsare? Många föräldrar tycker att det
är en bra ide. Två tillfällen per termin verkar rimligt. KFF arrangerar och
välkomnar både skolans föräldrar och medarbetare. Också ett bra sätt att nå
våra ungdomar. Man kan även tänka ännu större och bjuda in närliggande
skolors föräldrar. Hur kan man nå kollektivt med information. Alla på mötet
är eniga att livskunskap är något vi bör satsa på.

7. Innan jul skickar KFF ut en julhälsning och berättar om hur att ansöka om
novemberfesten pengarna.
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas
Justeras av Sophia Göth:
Bromma 10/12-2018
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