
Verksamhetsberättelse för Bergas Föräldraförening verksamhetsåret 2017 

 

Berga föräldraförening styrelse var under 2017 följande: 

Ordförande Pia Eliasson (ordförande) Anna P Fredlund (kassör), Michal Gorny (sekreterare, 
hemsida), Madelaine Lagestrand, Anna-Sara Sundqvist, Mattias Norlin och Maria 
Waldevik(suppleant). 

 
Frågor som föreningen arbetat med  

Alla styrelsemöten under året har berört den viktiga frågan hur vi får fler medlemmar och fler 
föräldrar att vilja engagera sig i föreningen. 

BFF har jobbat aktivt med skolan gällande temakväll och vad händer på internet med barnen. 

BFF har aktivt jobbat med säkerhetsarbete vad gäller barns utomshusmiljö samt inomhus och då 
fokus på radonmätning. 

BFF har varit delaktiga i dokumentet Likabehandlingsplanen som är ett grundvärderings- 
dokument för skolan. 

BFF har aktivt tagit del av Bergaskolan säkerhetsplan och informerat föräldrar om denna plan. 

BFF har en tradition om att dela ut rosor till avgående klass med hjälp av förskolebarnen och 
detta har även skett i år. 

BFF har tillsatt resurser i form av personer till en stor insamlingsdag på Bergaskolan. 

 
   
Möten under året 

Under året har föreningen hållit årsmöte i februari samt ytterligare 5 styrelsemöten. 

Föreningen har informerat på föräldramöten om BFF i september, för klasserna f-3 och 4-6.  

Föreningen har även genomfört ett klassombudsmöte höst.  

Ett antal möten har hållits för planeringen och genomförandet av Bergadagen.  

Vi har haft flera möten med avgående rektor Per Asplund samt startat upp samarbete med nya 
rektorn Anna Leon för planering och dialog.  

Alla mötesprotokoll finns på hemsidan vår hemsida. 

 

Tema ”Om ungas nätvanor” 

Vi bjöd in journalisten Caroline Engvall som föreläste 21 september på temat. Caroline hade även 
kompetensutveckling för Bergaskolans personal på ämnet. 



Föreläsningen var för föräldrar och barn från 10 år på kvällstid och det blev en succé med ca 50 
deltagare på kvällstid. 

 

Medlemmar och medlemsavgiften 

Medlemsavgiften för Föräldraföreningen är 125 kr/familj. Styrelsen satte upp ett mål på 100 
medlemmar och 2017 nådde vi målet med XXXXX betalande. Föreningen jobbar aktivt med målet 
och har gjorts i form av kampanj till alla elever, affischering, nyhetsbrev, liten monter under tema 
kvällen och via mail. 

Styrelsen har startat upp Facebooksida och där har styrelsen kommunicerat swish och 
information om medlemskap samt annan information.  

Vi har även erbjudit swish som betalningsalternativ. Styrelsen ser behov av att höja 
medlemsavgiften till 150 kr för att kunna fortsätta ge klass- och resebidrag och även på andra 
sätt bidra alla elever. 

 

Bergadagen 

Bergadagen genomfördes traditionsenligt en lördag i maj. Föräldraföreningen fick netto in drygt 
ca 10 000 SEK vilket är ett bra resultat med tanke på väder och vind samt att vi köpte in dyrare 
material. Intäkter går oavkortat till barnen.  En instruktion för respektive station på Bergadagen 
har skapats och uppdaterats. Under ett styrelsemöte som hölls kort efter Bergadagen då vi 
erfarenhetsåterkopplade gick vi igenom vad som behöver göras för att kunna bli ännu bättre vad 
Checklista och åtgärdsplan finns och det mesta är redan genomfört.  

 

Klassbidrag och resebidrag 

Föreningen har delat ut resebidrag under detta år, både för ht/vt och beloppet är XXXXX SEK. 

Vi har även fått uppdatering av klasserna vad de gjort med sina resebidrag via bilder och text 
material, denna information är förmedlad på hemsida.  

 

Ekonomi 

Medlemsintäkter har ökat med 40% och resultatet för 2016 är 25 847 SEK och det innebär att vi 
har en stabil ekonomi. Vi har under året 98 betalande medlemmar och 2015 som det var 32 
medlemmar, våra insatser har get resultat.  

Hemsida och kommunikationskanaler 

Hemsidan har hållits uppdaterad genom Michal Gorny . Vi har startat en Facebooksida som ett 
bidrag för att öka kommunikation i sociala medier. Under 2017 kommer styrelsen 
rekommenderas nya styrelsen att göra en taktisk plan hur hemsidan ska fungera med 
uppdateringar. 



 

 

Uppsala 2018-02-28 

 

För Berga Föräldraförenings styrelse genom  

 

 

Pia Eliasson, ordförande 


