
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristofferskolans Föräldraförening 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE LÄSÅRET 2018/2019 
   
 
FÖRENING OCH SYFTE 
 
Kristofferskolans föräldraförening består av alla föräldrar/vårdnadshavare till elever vid 
Kristofferskolan – från förskoleklass till gymnasiets åk 12. Medlemskap är avgiftsfritt.  
Utdrag från KFF stadgar §4, Föräldraföreningens syfte är:  
 

• att verka för våra barns bästa i waldorfpedagogiken vid Kristofferskolan    
• att verka för förtroendefullt samarbete mellan lärare, medarbetare och föräldrar   
• att aktivt medverka i Kristofferskolans utveckling   
• att främja waldorfpedagogiken 

 
 
 
FÖRÄLDRAREPRESENTANTER 
 
Föräldraföreningens styrelse 2018/2019  
Anna Davis (ordförande), John Thorburn (kassör), Riviera Wolgers (sekreterare),  
Sophia Göth, Erika Bergqvist Lindvall och Niels Reise ordinarie och Sofia Löwhagen och Kajsa 
Hammarsten (suppleanter).    
 
Revisor  
Björn Magnusson 
 
Lilla festkommittén  
Lars Hagman, Jonas Häggblom, Maria Fors, Per Sohl, Lisa Svidén, Arnulf Wibler och Lena 
Svanberg. Kontaktperson skolan Andil Dahl. Sjukvårdsgrupp Novemberfesten Gunnar Modin, 
sammankallande. 
 
Valberedning   
Gunilla Eklöv Alander(sammankallande) och Charlotta Kjellberg. 
 
Skolans styrelse   
Pamela Schultz Nybacka, Cyril Holm, Simon Fors, Ann-Sofi Grapengiesser och Jens Munther.  
 
 
 
 



MÖTEN 
 
Styrelsemöten  
Föräldraföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft ett antal protokollförda 
styrelsemöten. Årsmöte samt ett konstituerande möte den 26/9 samt ordinarie 
styrelsemöten 8/10, 23/10, 7/11, 5/12 -2018, 6/2, 5/3, 1/4, 9/5, 15/5, 5/6 och den 21/8. Vid 
några av dessa möten har delar av skolans styrelse och valberedningen deltagit, vi har bjudit 
in elevkåren och några har varit Öppna möten (se nedan).  
 
Öppna föreningsmöten 
Den 26/9 -18 hade vi ordinarie Årsmöte i skolans kafé. Efter att punkten om årsmötet blivit 
stadgeenligt utlyst och dagordningen fastställts fick vi ta del av våra inbjudna gästers 
berättelser och planer för året. Skolans rektor Wenche Rönning underströk vikten av 
engagerade föräldrar och hur detta bidrar till elevernas omsorg om sin skola. Hon berättade 
också om hur året kommit igång med klassresor, fältmätning och repetition inför Mikaeli. 
Broschyren om Waldorfpedagogik har varit och är en stor succé. Skolans smed, Turid 
Wiveson Stojsic, berättade om arbetet i smedjan i hantverkshuset med både klasser och 
särskild undervisning för hantverkselever och många föräldrar på mötet kunde intyga vikten 
av att få komma till smedjan i perioder som elev.  
 
Mötet röstade igenom KFFs förslag om Styrdokument, se hemsidan, där en av delarna 
behandlade motionen till föregående år; -Motion om inrättande av resebidrag. Från och 
med läsåret 2018/2019 finns möjligheten att ansöka om resebidrag till årskurs 4 och 9, se 
nedan. 
 
5/12 Öppet möte i smedjan där Turid berättade och visade på hur klanger, ljud och 
vibrationer kan åskådliggöras, hur ljud tar form. Vi talade också om erfarenheter från årets 
Novemberfest. Mycket uppskattat. 
 
20/2 Öppet möte om fördelning av novemberfestmedel. Ett rekordår i antalet ansökningar 
och glädjande många från skolans medarbetare. 
 
5/5 Öppet möte i biologosalen med Sven Wängberg som berättade om och visade exempel 
på projektiv geometri. Fantastiskt! 
 
21/8 Möte med elevkåren som berättade om sina stora och engagerande planer för 
gymnasiet och årskurs 9. 
 
Utöver ovan mötesdatum blev vi inbjudna att träffa skolans styrelse den 14/1 där vi kunde 
stämma av vad våra respektive styrelser arbetar med och hur vi bäst kan stötta varandra och 
föra ut information och frågor i våra kanaler. Vi talade bl a om det nya lagkravet på skolchef 
som trädde i kraft vid årsskiftet och om styrelsens förslag till miljöpolicy. Vi berättade om de 
planer vi hade om hur vi kan föra ut ämnet livskunskap till föräldragruppen genom en rad 
föreläsningar, se nedan, och om hur vi tillsammans kan stötta skolan i arbetet att förebygga 
kränkande behandling. 
 
KFFS hade en gemensam middag den 1 april tillsammans med föräldrarepresentanter ur 
skolans styrelse för ett vidare samtal vilket alltid är uppskattat. 
 
Möten med skolans ledning 
Vår ordförande träffar skolans ledning samt skolans styrelseordförande en gång var sjätte 
vecka i ett möte där vi har möjligheten att tala direkt och öppet om frågor och förslag.  



I Waldorfskolan där föräldragruppen både kan och ska ta plats och ansvar är alla former av 
fysiska möten i en så pass komplex värld som skolan utgör oerhört värdefulla.  
 
 
ARBETSOMRÅDEN 
 
KFF Året 2018/2019 har varit händelserikt och vi har drivit en del stora projekt framåt (se 
nedan) och fortsatt arbetet att göra oss själva mer synliga.  
 
Frågor som vi alltid har på bordet  
- Skolans Likabehandlingsplan 
- att förbättra kommunikation mellan oss och skolledningen, skolans styrelse och kollegiet.  
- att stärka föräldragruppen genom upplysning och utbildning och med syfte att vi föräldrar 
känner lojalitet till skolan 
- stärka föräldrars förtroende för skolans ledning 
 
 
Kommunikation 
KFFS har ett mål att återinföra en tät kontakt och god kommunikation med våra 
klassrepresentanter. Det går sakta framåt, något trögt men vid varje öppet möte är vi några 
fler. Vi kan inte nog poängtera hur viktigt det är att klassrepresentanterna är med på våra 
öppna möten, att det är ni som är den öppna och naturliga kanalen mellan KFFS och era 
klassföräldrar och att frågor från föräldrar kommer till vår kännedom. Det är när vi träffas 
som vi är mest effektiva. ”Äldre” föräldrar är ett stöd för ”yngre”. Här kan vi ha öppna 
diskussioner, dela åsikter och oro tillika dela med oss av förslag och idéer. Vi löser problem 
tillsammans. Detta arbete fortsätter och kan förstås göras ännu bättre. Framförallt i de lägre 
klasserna har detta varit ett viktigt arbete. Vi har ett ansvar som föräldrar att vara väl 
införstådda med den pedagogik vi har valt för våra barn.  
 
Vi uppmuntrar och försöker underlätta en god kommunikation mellan skolan och 
föräldrarna genom att bl.a. lyfta frågor men också komma med direkta förslag på direkt 
kommunikation för att undvika spekulationer. 
 
Vi använder vår hemsida www.kristofferskolansff.se regelbundet för att sprida information 
och kommunicera vilket vi även gör via vår Facebooksida 
https://www.facebook.com/groups/Kristofferskolansforaldraforening/  
och via skolans kansli. På e-post nås vi här: styrelsen@kristofferskolansff.se 
 
Facebook 
Vi har fått många medlemsförfrågningar till vår grupp vilket är glädjande. Vi ber alla som 
ansöker att svara på tre enkla frågor; om man är förälder till elev som går på skolan, om man 
har bekantat sig med syftet och hur man hittade oss. Syftet med vår öppna grupp är enkelt 
och viktigt och vi uppmanar alla medlemmar att läsa igenom vad det betyder. Vi värnar om 
att vi alla håller en god ton och respekterar varandra. Facebook är en av våra kanaler att nå 
ut med information till föräldragruppen och det är både positivt och viktigt. Här delar vi 
kommunikation som inspirerar, upplyser och engagerar oss och som har anknytning till 
skolan, waldorfpedagogiken, våra elever, möten och andra händelser. Har du å andra sidan 
direkta klagomål som vårdnadshavare ska du vända dig till oss i styrelsen via mail eller till 
skolledningen.  
 
 



Waldorfpedagogik – en introduktion 
Broschyren om Waldorfpedagogik – en introduktion har skickats ut till flera skolor och 
beställningarna rullar in stadigt. Vi är flera som ser värdet av denna fina skrift. 
 
 
Livskunskap 
Det som började som ett initiativ från Pernilla Siljehag om att lyfta Psykisk Hälsa och 
Livskunskap genom ett möjligt samarbete med skolan har utvecklats till Agora Kristoffer som 
vi är mycket stolta över och som presenteras i sin helhet här nedan. 
 
Agora Kristoffer - från idé till verklighet 
 
Idén 
Under 2018 träffades det som skulle komma att bli Projektruppen för Agora Kristoffer; 
föräldrarna Pernilla Siljehag, Sophia Göth och Helena E. Källgren för ett första möte. Pernilla 
hade en idé om att vi, i en tid av ökande psykisk ohälsa bland unga, som föräldrar skulle 
erbjuda oss hjälpa skolan att på olika sätt öka medvetenhet och kunskap kring frågor som 
rör barns- och ungas utveckling, livsstil, psykiska hälsa – sprida information som skulle kunna 
hjälpa våra barn att hantera livet lite bättre. Livskunskap var nyckelordet. Inspirerade av 
temadagar vi haft inblick i på andra skolar var vårt första förslag att föräldraföreningen i 
samarbete med skolan skulle kunna ordna en temadag. Vi ville att etablerade organisationer 
och experter på olika områden, till exempel inom sex- och samlevnad, droger, ätstörningar 
och annan psykisk ohälsa mm skulle finnas representerade och på olika sätt sprida 
information till eleverna. Efter ett möte med skolans ledning blev vi emellertid varse att 
ledningen inte ansåg att den hjälpen behövdes. Vi förstod att målet från skolans sida är att 
dessa frågor ska vävas in i respektive ämne och då av skolans egna pedagoger. Däremot 
ställde sig skolledningen positiv när vi frågade vad de skulle tycka om föräldraföreningen 
arbetade med liknande teman, men fokuserade på kunskapsspridande till skolans föräldrar 
och då utanför skoltid. Idén om Agora Kristoffer var därmed född. 
 
Vad är Agora Kristoffer 
Agora Kristoffer är namnet på föräldraföreningens temakvällar. Begreppet agora 
härstammar från ordet för allmän mötesplats eller ett torg i det antika Grekland. Tanken 
med dessa öppna föreläsningskvällar är att ge kunskap och öka medvetenheten kring ämnen 
som lär oss att hantera livet med barn och ungdomar bättre. Föreläsningskvällarna är öppna 
för alla. Föräldrar, lärare och medarbetare på vår och näraliggande skolor bjuds in. Vid vissa 
tillfällen bjuds även gymnasieelever in tillsammans med målsman. 
 
När 
Vår målsättning är att ha tre-fyra temakvällar per år. 
 
Uppföljning 
Under våren anordnades två temakvällar. Den första gästen var vetenskapsjournalisten och 
sjuksköterskan Pelle Olsson som pratade om cannabis. Lärare Fredrika Ivarsson var också på 
plats och berättade om Kristofferskolans drogpolicy. Vi höll till i skolans kafé som var fullt av 
intresserade föräldrar, gymnasieelever och lärare både från vår och närliggande skolor. 
Kvällen fick framförallt positiv respons. Inte minst från gymnasieeleverna. 
 
Den andra temakvällen handlade om nätporr och dess påverkan på barn och unga. 
Föreläsare var Fryshusets präst Ulrika Stigberg som skrivit boken Visuell drog – om barn, 
unga och nätporr. Den här gången fylldes matsalen framför den öppna spisen av åhörare. 



Det kom förutom föräldrar och anställda på Kristofferskolan flera representanter från andra 
skolor i närområdet.  
 
Utvärderingarna som vi skickat till samtliga deltagare har generellt varit positiva. En viktig 
sak att ta med oss efter respons från skolan är dock att vi ser till att alla inblandade vet exakt 
vad syftet och formen och vilken målgruppen är för kvällen är när vi bjuder in någon från 
Kristofferskolan att tala. Detta är extra viktigt eftersom även andra skolor är inbjudna. 
 
Beviljade medel 
10 600 kr, beviljat av novemberfestmedlen 2017 till årets första temakväll. 30 000 kr beviljat 
av novemberfestmedlen 2018 för de övriga tre temakvällarna. Dvs. totalt 40 600 kr för 2019. 
 
Framtid 
Hösten 2019 planerar vi ytterligare två teman. Det första kommer att handla om 
ätstörningar och preliminärt datum är den 10/10 kl. 18.00 i kafét. Genom att hålla hög 
kvalitet på våra temakvällar, och bjuda in föräldrar och vuxna även från andra skolor i 
Bromma, vill vi dessutom öppna upp för kunskapsutbyte och eventuellt samarbeten, samt 
sätta skolan på kartan som modern och avantgardistisk. 
 
 
Forskningsprojekt kring dyslexi 
”Att skriva är silver och tala guld, eller?” heter ett forskningsprojekt som Föräldraföreningen 
stöttar och som drivs av forskare vid Göteborgs Universitet där de med hjälp av flera elever 
ur årskurs 6 (2018/2019) undersöker för- och nackdelar med att tala in en berättelse. 
Projektet startade i våras och fortsätter under höstterminen och än så länge pekar allt på 
goda och upplyftande erfarenheter för både elever och forskare. Se gärna en delrapport på 
vår Facebooksida: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2192079461082143&set=gm.10520685349913
36&type=3&theater&ifg=1 
 
Elevkåren 
Det är en glädje att vi har etablerat en stark kontakt med gymnasieskolans elevkår. De är 
fulla av idéer, andas kraft och inspiration. De vill arbeta för att stärka gemenskapen mellan 
klasserna 10, 11 och 12 och det tycker vi är lysande! Elevkårens styrelse har under året haft 
10 medlemmar och arbetar efter 3 visioner; Lobbying, utbildning och evenemang.  
Kristofferskolans elevkår finns på instagram KSEK. 
 
Klassresor 
Efter det att årsmötet antagit Styrdokumentet och med det förslaget om att öppna för 
resebidrag till årskurs 4 och 9 har vi delat ut bidrag till sex klassresor. Att just klass 4 och 9 
får bidrag är resultatet av ett arbete och dialog med skolan om förankring i pedagogik och 
när i utbildningen de ligger. Resan i klass 4 kan på det här sättet bekostas helt genom bidrag 
medan resan i klass 9 fortfarande bekostas till största delen av klasskassan men får en extra 
och viktig skjuts av ett bidrag på 1000kr per elev. Vi är väldigt glada åt att, tillsammans med 
skolan, ha löst frågan om bidrag till klassresor som har kommit upp som önskemål på så 
många av våra möten. På det här sättet blir bidraget kännbart, något att se fram emot och 
något att jobba för. 
 
Alla tre klass 4 fick 6.000kr var och åkte till Birka för rundvandring, vidare till Adelsö och Kalle 
Runristare och övernattade i kolarkojan. Resan genomfördes med SL-buss och båt. 
 



Klass 9A år 2018/2019, som åkte till Soleggen, kunde inte vänta in årsmötet och fick därmed 
ett indirekt bidrag på motsvarande belopp från Elevfonden efter överenskommelse med 
rektor. 
 
Klass 9B 2018/2019 fick ett bidrag på 28.000kr till sin jordbruksresa till Sicilien. 
 
Klass 9A 2019/2020 har fått ett bidrag på 28.000kr för en geologiresa som kommer att 
genomföras i vår v23. 
 
Klass 9B 2019/2020 har fått ett bidrag på 24.000kr för sin geologiresa till Soleggen v38. 
 
 
 
NOVEMBERFESTEN 
 

 
Årets Novemberfest 2018 tema Magi 
Stort tack för ännu en fantastiskt fin Novemberfest, en 
mycket speciell fest. Det hände något alldeles särskilt den 
här gången och alla jobbade lite extra med ett extra 
engagemang. Tack Lilla Fest! Tack för allt jobb med 
förberedelser, allt jobb under själva festen och jobbet med 
att plocka undan och städa. Tänk att vi tillsammans har 
förmågan att förvandla vår skola till denna magiska plats en 
gång om året! Lite magi blir kvar, i skolan, hos barnen och 
hos oss och alla besökare.  
 
Mer magi kommer genom den vinst som vi tillsammans får 
in från all försäljning.  
 
Festen gick i år med en vinst om 300 000 kr. 

 
 
FÖRDELNING AV KAPITAL 
 
Stående poster: 
Elevfonden  15 000kr  
 (Till en totals:a av 25 000kr, innest. 10 000kr) 
Elevbiblioteket  15 000kr 
Projektor  25 000kr (År 2/4) 
Klassresor 98 000kr (avhängigt antal klasser och elever) 
 
Kulturfondens utdelningar: 
Orkesterresa 10 000kr 
Scengruppens resa 29 345kr 
Scengruppens verksamhet 6 500kr 
Temadagar för åk 7-9 7 000kr 
Skoltidning 5 000kr 
Temadag vatten för åk 10-12 10 000kr 
Trattgrammofon - spelrekvisita 2 169kr 
Tröjor till scengruppen 3 988kr 



Utdelningar ur Novemberfestmedel: 
Agora Kristoffer 30 000kr 
Danshälsoprojekt åk 7-9 10 000kr 
Elevkårens verksamhet 25 000kr 
Förebyggande arbete kring mobbing 20 000kr 
Konstbilder 5 000kr 
Novelltävling 8 500kr 
 
Alla poster förutom konstbilder och Förebyggande arbete kring mobbing har till dags datum 
betalats ut. Bidraget till det förebyggande arbetet grundade sig på att skolan ställde sig 
positiv till förslaget om samfinansiering med en tredje part vilket de avböjde då de inte kan 
ta emot riktade bidrag av det slaget. 
 
 
VILANDE POSTER 
 
Är du intresserad av att engagera dig? 
Det finns många ämnen som vi brinner för i föreningen och som vi önskar att vi kunde 
engagera oss i mer, utveckla eller blåsa liv i igen. 
 
Info häfte om Kristofferskolan, vilande projekt. Idén är att samla information om vad som 
gäller på just vår skola. Hur man hittar, vem man kontakter, vart man vänder sig osv. Ett litet 
uppslagsverk helt enkelt om vår fina skola. 
 
Gårdsgruppen har varit vilande i år men har du ett intresse och ett engagemang för 
elevernas utemiljö får du gärna höra av dig. 
 
En ny grupp på initiativ av Ulrika Husmark ligger också i dess linda. En Föräldragrupp för 
elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Välkommen att kontakta oss i styrelsen 
eller till Ulrika Husmark direkt.  
 
Det finns Dyslexigruppen för föräldrar som har barn med skriv och lässvårigheter som söker 
engagerade föräldrar. Johanna Järte är vår kontaktperson. 
 
 Vi har alltså både fullt upp och roligt. Att arbeta för den stora föräldragruppen i skolan är 
fantastiskt och lärorikt inte minst eftersom allt det vi gör direkt eller indirekt påverkar våra 
barns vardag. Styrelsearbetet är både krävande och spännande och man får många, fina 
vänner på köpet men bäst trivs vi när vi är många som ses.  
 
Välkommen till KFF årsmöte i skolans kafé den 25/9 2019 kl.18.00 
 
Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförening 
 

 
 

Hemsida www.kristofferskolansff.se Epost styrelsen@kristofferskolansff.se 
 


