Verksamhetsberättelse för Diö skolas
föräldraförening
2017-2018

Styrelsen
Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande på ett år:

Sofia Gape

Vice ordförande på ett år
samt ledamot på två år:

Anna Engström

Sekreterare på ett år:

Ulrika Hedlund

Kassör på ett år:

Zahra B Susak

Ledamot på ett år:

Pernilla Hallengren

Suppleant på två år:

Therese Dahlin

Suppleant på ett år:

Lonnie Johansson

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten.

Övriga förtroende poster:
Valberedning har bestått av:

Annefrid Svensson (sammankallande)
Jenny Josefsson

Revisorer har varit:

Marie Fransson, revisor

Medlemmar
Föreningen har haft 47 stycken betalande medlemmar under året. Medlemsavgiften har
varit 150 kr/familj och läsår.
Dialog med rektorn

Under året har styrelsen haft dialog med rektor angående förslag till aktiviteter, så som
temadagar på skolan, materialönskningar av pedagogerna, lärarsituationen samt fysisk
rörelse i skolan. Rektorn, Lena Andersson, medverkade i vårt möte den 1 februari.
Aktiviteter
Under året har styrelsen arrangerat och deltagit i en rad aktiviter:
* Anordnat höstdisco den 13 oktober 2017 i Urania för årskurserna F-6, uppdelat på 2
olika tillfällen under kvällen. Det var god uppslutning med uppskattningsvis 90 barn som
kom, dansade och hade roligt.
* Medverkat i samverkansmötet för alla skolor i Älmhults kommun den 3 april.
* Inhandlat två innebandymål till skolan samt förskönat skolgården på baksidan av
skolan med fler King-rutor samt en aktivitetsorm. Allt var mottogs med förtjusning av
barnen.
* Anordnat en HLR-utbildning för föräldrar som tyvärr fick ställas in pga för få
deltagande.
* Anordnat vårdisco den 4 maj 2018 i Urania för årskurserna F-6, uppdelat på 2 olika
tillfällen under kvällen. Barnen som kom dansade och hade roligt!
* Hjälpt sexorna på skolan med försäljning av frukt och frallor under
onsdagseftermiddagar till eleverna i årskurs 4-6. Föräldraföreningen står för inköp av
material medan sexorna sköter tillredning och försäljning av fikat. Detta var ett önskemål
ifrån eleverna på skolan.
* Alla klasser på skolan har fått ett bidrag i form av 20 kronor/barn som de har fått göra
vad de vill med.
* Avgångsklassen fick ytterligare bidrag på 500 kronor som en extra bonus.
* I samband med avslutningsveckan på skolan bjöd föräldraföreningen skolbarnen på
glass i samband med brännbollsspel samt fika på avslutningsdagen.

Marknadsföring av föreningen
Föreningen har informerat elever och föräldrar om Diö skolas föräldraförening via det
årliga föräldramötet, via hemsidan samt via veckobrevsutskick ifrån skolan. Vi har även
under året skapat en facebooksida där vi kommunicerar med föräldrar om kommande
aktiviteter.

Diö den 12 september 2018
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