
 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
KULTURFONDENS UTDELNINGAR   
 
Beslut om utdelning av bidrag novemberfesten 2018  
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening har tagit beslut angående följande fem ansökningar: 
 

• Orkesterresa, ansvarig: Thérèse Molin Beviljat med  10 000kr 
• Scengruppens resa, ansvarig: Andil Dahl Beviljat med  29 345kr 
• Scengruppens verksamhet, ansvarig: Andil Dahl Beviljat med  6 000kr 
• Temadagar för åk 7-9, ansvarig: Karolina Bergom Larsson Beviljat med  7 000kr 
• Skoltidning, ansvarig: Makz Bjuggfelt Beviljat med  5 000kr 

 

UTDELNINGAR UR NOVEMBERFESTMEDEL 
 
Beslut om utdelning av bidrag novemberfesten 2018  
Kristofferskolans Föräldraförening har på det öppna mötet den 15 februari tagit beslut angående 
följande sex ansökningar: 
 

• Agora Kristoffer, ansvarig: Pernilla Siljehag Beviljat med  30 000kr 
• Danshälsoprojekt för åk 7-12, ansvarig: Diana Arambasic Beviljat med  10 000kr 
• Elevkårens verksamhet, ansvarig: Elevkåren Beviljat med  25 000kr 
• Friends utbildningsprogram, ansvarig: Erik Danckwardt Beviljat med 20 000kr 
• Konstbilder, ansvarig: Mikael Högfors Beviljat med  5 000kr 
• Novelltävling åk 1-12, ansvarig: Elin Good Beviljat med  8 500kr 

Totalt utdelat belopp genom beviljade ansökningar:  155 845kr 

På KFFs hemsida finns alla besluten separat med beskrivning, ansökt belopp, beslut och motivering.  
https://kristofferskolansff.wordpress.com/om-kff/samlade-dokument/ 
 
 
Stockholm 2 mars-2019  

  
Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 
 

https://kristofferskolansff.wordpress.com/om-kff/samlade-dokument/


 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
KULTURFONDENS UTDELNINGAR   
 
Beslut om utdelning av bidrag novemberfesten 2018 
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening har tagit beslut angående musiklärare Thérèse 
Molins ansökan om bidrag till årets orkesterresa. Ansökan har beviljats men med jämkande belopp.   
 
Orkesterresa och konsert  
Ändamål: För orkesterresa 13 maj- 15 maj 2019 söker vi bidrag för 15 orkestermedlemmar och 4 
vuxna (inklusive 2 lärare). Syfte med resan är att främja åldersblandad aktivitet för ungdomar på 
Kristofferskolan. Vi vill att eleverna ska få en fokuserad övningsperiod där de kan fördjupa sig i 
repertoaren till konserten som följer när vi kommer hem. 
 

• Ansvarig: Thérèse Molin 
• Sökt belopp: 25 000 kr  
• Beviljat belopp: 10 000 kr  
• Villkor: Pengarna betalas ut utan krav på redovisning, om det blir pengar över eller om 

projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till FF.  
  

Motivering:  Orkestern bidrar till ett rikt kulturliv på Kristofferskolan. Tyvärr ser vi att antalet elever 
har sjunkit markant. Det är en tradition att orkestern gör en årlig resa, för att fördjupa sina 
kunskaper, finna inspiration och öva tillsammans. Alla elever från årskurs 5 är välkomna att delta i 
orkestern. I orkestern möts elever från olika årskurser och lär sig arbeta tillsammans.  
 
Bidrag beviljas i år med 10 000kr.   
 
Vi önskar er lycka till!   
  
Stockholm 2 mars-2019  

  
Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 
 
 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
KULTURFONDENS UTDELNINGAR   
 
Beslut om utdelning av bidrag novemberfesten 2018 
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening har tagit beslut angående scengruppens ansökan om 
bidrag till sin resa. Ansökan har beviljats med hela beloppet.   
 
Scengruppens resa  
Ändamål: Scengruppen vill åka på en resa. Denna resa är miljövänlig, ekonomisk och inspirerande för 
Scengruppen (13 personer.) Scengruppen består av 11 elever från klasserna 7, 8, 9, 10 och 11. 
Medföljande vuxna är Andil Dahl, vår lärare och Teo Camitz som också jobbar på skolan. 
 

• Ansvarig: Andil Dahl 
• Sökt belopp: 29 345 kr  
• Beviljat belopp: 29 345 kr  
• Villkor: Pengarna betalas ut utan krav på redovisning, om det blir pengar över eller om 

projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till FF.  
  

Motivering: Scengruppen ses två timmar i veckan och är en oumbärlig del av skolans 
scenframträdanden vid närmare 80 tillfällen under året, många av dem på kvällar och helger. Att få 
stötta dem genom att bidra till en del av deras resa känns som en självklarhet.  

 

Beviljas med hela det sökta beloppet 29 345kr.  

 
 
Vi önskar er lycka till!   
  
Stockholm 2 mars-2019  

  
Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 
 
 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
KULTURFONDENS UTDELNINGAR   
 
Beslut om utdelning av bidrag novemberfesten 2018 
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening har tagit beslut angående scengruppens ansökan om 
bidrag till sin verksamhet. Ansökan har beviljats men med jämkat belopp.   
 
Scengruppens verksamhet   
Ändamål: Ansökan om medel för inköp till flera klassöverskridande guldkantsprojekt som med 
Novemberfestmedel möjliggör många kreativa initiativ.  
Scengruppen: LED-armaturer 24 000 kr Projektor, ljud, ljus: Q-lab 10 000 kr Replokalen: 
Basförstärkare 2700 kr Gitarrförstärkare 2800 kr Reparationer 1000 kr. 
 

• Ansvarig: Andil Dahl 
• Sökt belopp: 40 500 kr    
• Beviljat belopp: 6500 kr    
• Villkor: Pengarna betalas ut och redovisas till KFFS kassör, om det blir pengar över eller om 

projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till KFF.  
 

Motivering: Kristofferskolans replokal används flitigt av eleverna på skolan och årets bidrag går till 
inköp av förstärkare och reparationer.  
 
Beviljat belopp för inköp till replokalen är 6500 kr.  
 
 
Vi önskar er lycka till!   
  
Stockholm 2 mars-2019  

  
Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 
 
 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
KULTURFONDENS UTDELNINGAR   
 
Beslut om utdelning av bidrag novemberfesten 2018 
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening har tagit beslut angående lärarkollegiets ansökan om 
bidrag till temadagar. Ansökan har beviljats med hela beloppet.   
 
Temadagar 
Ändamål: Syftet med temadagarna är att utvidga samarbetet mellan klasser i årskurs 7-9 genom att 
göra roliga och viktiga projekt tillsammans.  
 

• Ansvarig: Karolina Bergom Larsson 
• Sökt belopp: 7000 kr  
• Beviljat belopp: 7000 kr  
• Villkor: Pengarna betalas ut utan krav på redovisning, om det blir pengar över eller om 

projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till FF.  

 

Motivering: Vi ställer oss odelat bakom klass- överskridande projekt av det här slaget. Vikten av 
samarbete över klassgränserna som både stärker sammanhållningen och den sociala tryggheten är 
ovärderlig. Med projektets starka, waldorf- pedagogiska förankring uppfyller ansökan om bidrag för 
temadagar alla kulturfondens kriterier.  

 
 
Vi önskar er lycka till!   
  
Stockholm 2 mars-2019  

  
Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 
 
 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
KULTURFONDENS UTDELNINGAR   
 
Beslut om utdelning av bidrag novemberfesten 2018  
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening har tagit beslut angående lärarkollegiets ansökan om 
bidrag till skoltidning. Ansökan har beviljats med hela beloppet.   
 
Skoltidning  
Ändamål:  En skoltidning kan stärka gemenskapen och berör elever i alla klasser, samt är ett 
lärtillfälle för eleverna att själva driva ett projekt. Skoltidningen kan också vara ett spännande projekt 
för elever på raster och annan ledig tid.  
 

• Ansvarig: Makz Bjuggfält 
• Sökt belopp: 5000 kr  
• Beviljat belopp: 5000 kr  
• Villkor: Pengarna betalas ut utan krav på redovisning, om det blir pengar över eller om 

projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till KFF.  

 

Motivering: Att övas i att uttrycka sig i skrift och bild kan vara både viktigt och ansvarstyngt men 
också lustfyllt. Om detta görs i ett sammanhang som bygger på samarbete mellan elever och elever 
från olika klasser och stadier blir värdet så mycket större. Det här är ett arbete som kan växa i både 
omfattning och betydelse inom ramen för en redan etablerad tradition där gränser både kan 
utforskas och tänjas.  

 
 
Vi önskar er lycka till!   
  
Stockholm 2 mars-2019  

  
Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 
 
 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
UTDELNINGAR AV NOVEMBERFESTMEDEL   
 
Beslut om utdelning av bidrag   
Kristofferskolans Föräldraförenings har tagit beslut angående Pernilla Siljehags sansökan till Agora 
Kristoffer. Ansökan har beviljats med hela beloppet.   
  
Agora caféet 
Ändamål: Att driva kunskapsutveckling för Kristofferskolans föräldrar och medarbetare i frågor som 
rör ungas psykiska och sexuella hälsa i ett långsiktigt perspektiv. Föreläsningarna ska rikta sig till 
Kristofferskolans föräldragrupp men kommer att vara öppna för skolans alla medarbetare samt alla 
andra föräldrar utanför skolan som är intresserade. Beroende på tema kan även gymnasiets och 
högstadiets elever komma att bjudas in vissa tillfällen. En arbetsgrupp med representanter från 
föräldraföreningen och skolan arrangerar kunskaps-caféer i form av öppna föreläsningskvällar med 
olika teman som berör området barns och ungdomars psykiska och sexuella hälsa och utveckling. 
Externa föreläsare bjuds in till varje tillfälle. Även någon eller ett par lärare med särskilt engagemang 
för den aktuella frågan kommer att bjudas in för att berätta om skolans arbete i frågan. Under 2019 
planeras två kunskaps-caféer per termin.  
  

• Ansvarig: Pernilla Siljehag 
• Sökt belopp 30 000 
• Beviljat belopp 30 000 kr.  
• Villkor: Pengarna betalas ut med krav på redovisning till KFF’s kassör. Om det blir pengar 

över eller om projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till KFF.  

Motivering. Ett grundligt genomarbetat och med skolan väl förankrat förslag som lyfter många viktiga 
ämnen genom att bjuda in etablerade och kunniga föreläsare. En fantasisk chans för både föräldrar 
och medarbetare och, när ämnet tillåter, även elever att fördjupa sina kunskaper inom området 
psykisk och sexuell hälsa hos ungdomar.  

Mötet beviljade hela beloppet på 30 000kr.  

 
Stockholm 2 mars 2019  

  

Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
UTDELNINGAR AV NOVEMBERFESTMEDEL   
 
Beslut om utdelning av bidrag   
Kristofferskolans Föräldraförenings har tagit beslut angående Diana Arambasic ansökan till ett 
dansprojekt. Ansökan har beviljats men med jämkat belopp.   
  
Danshälsoprojekt för tjejer årskurs 7-9 och gymnasiet 
Ändamål: Detta projekt vänder sig till tjejer på högstadiet och gymnasienivå. Att ha grupper om 10-
12 tjejer som ses 1g/v vid 10 tillfällen/termin. En möjlighet är att ha samröre med elevhälsan som i 
första hand kan erbjuda just de tjejer som har större behov att gå på dansen på grund av hälsoskäl. 
Tanken är att deltagarna inte ska betala något utan att det skulle är ett bidrag från Novemberfesten.  
  

• Ansvarig: Diana Arambasic 
• Sökt belopp 25 000 
• Beviljat belopp 10 000 kr.  
• Villkor: Pengarna betalas ut med krav på redovisning, om det blir pengar över eller 

om projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till KFF.  

Motivering. Ett fint förslag, förankrat i waldorfpedagogikens idé om rörelse och sinne. Vi ser en första 
termin som en viktig möjlighet att testa denna aktivitet för att sedan utvärdera inför våren.  

Mötet beviljade 10 000kr för HT-19. 

Bromma den 2 mars 2019 

  

Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
UTDELNINGAR AV NOVEMBERFESTMEDEL   
 
Beslut om utdelning av bidrag   
Kristofferskolans Föräldraförenings har tagit beslut angående Elevkårens ansökan om medel till sin 
verksamhet. Ansökan har beviljats med hela beloppet.   
  
Elevkåren 
Ändamål: Elevkåren arbetar för att förbättra skolmiljön och ser som sin största uppgift att skapa 
gemenskap bland gymnasieeleverna. Genom att bl.a. arrangera utbildning/föreläsningar, events, 
tävlingar och fester.  
 

• Ansvarig: Elevkåren 
• Sökt belopp 25 000 
• Beviljat belopp 25 000 kr 
• Villkor: Pengarna betalas ut med krav på redovisning. Elevkåren lämnar in ett 

budgetunderlag till KFFS och efter godkännande och i samförstånd betalas utgifterna av KFFS 
kassör. 

Motivering: Elevkårens arbete för eleverna i gymnasiet är av största vikt både socialt och 
kunskapsmässigt.  

Mötet beviljade hela det sökta beloppet, 25 000 kr.  

 

Bromma den 2 mars 2019 

  

Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
UTDELNINGAR AV NOVEMBERFESTMEDEL   
 
Beslut om utdelning av bidrag   
Kristofferskolans Föräldraförenings har tagit beslut angående Erik Danckwardt och föräldrar i klass 2A 
och 4C ansökan om medel till Friends utbildningsprogram. Ansökan har beviljats men med jämkat 
belopp.   
  
Ändamål: Friends utbildningsprogram mot mobbing och kränkande behandling för en tryggare skola, 
löper över 3 år och omfattar alla skolans klasser F-9.  
Utbildningsprogrammet ger möjlighet att lyfta frågorna och ger skolledning, personal och elever 
verktyg för att identifiera, diskutera, förändra och skapa en skolkultur som tar dessa frågor på allvar. 
Projektet genomförs av Friends i nära dialog med skolledning och skolpersonal. Genom 
utbildningsprogrammet skapas en långsiktig plattform och hjälpmedel i arbetet mot mobbing och 
trakasserier på Kristofferskolan.  
 

• Erik Danchwardt 
• Sökt belopp 67 000 
• Beviljat belopp 20 000 kr 
• Villkor: Att ett samarbete med skolan etableras och planeras långsiktigt. Pengarna betalas ut 

med krav på redovisning. Om det blir pengar över eller om projektet inte blir av ska summan 
betalas tillbaka till KFF.  

Motivering: Kristofferskolans föräldrar har en önskan om att nya insatser görs på skolan vad gäller 
mobbning och kränkande behandling. Att följa Friends 3-åriga insats skulle bl.a. ge alla medarbetarna 
på skolan likvärdig kunskap och kraft att handla när sådana situationer uppstår och också verktyg att 
handla förebyggande.  
 

Mötet beviljade att bidra med 20 000 kr.  

Bromma den 2 mars 2019 

  

Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
UTDELNINGAR AV NOVEMBERFESTMEDEL   
 
Beslut om utdelning av bidrag   
Kristofferskolans Föräldraförenings har tagit beslut angående Mikael Högfors ansökan 
om framställande av konstbilder. Ansökan har beviljats men med jämkat belopp.   
  
Konstbilder 
Ändamål: För att sätt guldkant på undervisningen i Kristofferskolan skulle Mikael Högfors vilja skriva 
ut ca 70 st konstbilder från olika konstperioder i A3 format och laminera dem för hållbarhetens skull. 
Konstbilder ska kunna cirkulera bland eleverna i olika undervisningssammanhang för avbildning och 
allmänbildning, i syfte att bli bekant med världens främsta konstverk från olika perioder och känna 
igen artisternas stil och genre. 
  

• Mikael Högfors 
• Sökt belopp 10 000 
• Beviljat belopp 5000 kr.  
• Villkor: Pengarna betalas ut med krav på redovisning till KFFs kassör, om det blir pengar över 

eller om projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till KFF.  

Motivering. Ett fint förslag, förankrat med bildlärare och klasslärare, som kan komma till använding i 
många ämnen. Vi tror att tjockt papper och lamineringsmaterial kan inhandlas till något lägre pris än 
det som framgår av ansökan eller sambekostas av skolan.  

 
Mötet har beviljat anslag om 5 000kr.  

Bromma den 2 mars 2019 

  

Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 



 
 
Kristofferskolans föräldraförening 
 
 
 
 
 
UTDELNINGAR AV NOVEMBERFESTMEDEL   
 
Beslut om utdelning av bidrag   
Kristofferskolans Föräldraförenings har tagit beslut angående kollegiets ansökan om novelltävling för 
alla skolans klasser. Ansökan har beviljats men med jämkat belopp.   
  
Novelltävling  
Ändamål: Kollegiet skulle vilja söka pengar till en novelltävling enligt följande: tre vinnare per 
stadium i åk 1-3, 4-6, 7-9, gymnasiet. Tryckning av vinnande bidrag - ett ex per vinnare samt ett till 
varje klass - kostnad 5000. Prispengar till klasskassan i vinnarens klass: 1000:- x 12 = 12 000 kr. 
  

• Ansvarig: Elin Good 
• Sökt belopp 17000 
• Beviljat belopp 8500 kr.  
• Villkor: Pengarna betalas ut med krav på återkoppling, om det blir pengar över eller 

om projektet inte blir av ska summan betalas tillbaka till FF.  
 

Motivering. Ett fint förslag som uppmuntrar skrivande och engagerar alla klasser. Vi vill minska 
prissumman till 500kr per klass och ge 2 500kr i bidrag till utskrift på finpapper och bokbinderiet.  
 

Mötet beviljade ett anslag på 8 500kr.  

Bromma den 2 mars 2019 

  

Riviera Wolgers, Anna Davis, Sophia Göth, John Thorburn, Niels Reise, Erika B Lindvall,  
Sofia Löwhagen, Kajsa Hammarsten 
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