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Närvarande styrelsen: 
Magdalena Väpnargård, MV (förälder Solvinden) 
Elisabet Andersson, EA (förälder klass 1) 
Cia Håkansson, CH (förälder klass 3) 
Pär Ekelöw, PE (förälder klass 5, 3 och Solvinden) 
Per Kristav, PK (förälder klass 3) 
Katja Bierlein, KB (förälder klass 4b)  
 
Övriga närvarande:  
Dominic Venter, DV (föräldrarepresentant skolans styrelse) 
 
Frånvarande styrelsen:  
Kim Hazelius, KH (förälder lekskolan Hardeberga)  
Elisabeth Lendelund (förälder klass 7) 
 

§ 1. Mötet öppnades av EA, som fann styrelsen vara beslutsmässig. 

§ 2. Till mötesordförande valdes EA, mötessekreterare PE och justerare PK. 

§ 3. Utkastet till föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 

§ 4. Aktuellt från skolans rektor, utgick. 

§ 5. Aktuellt från skolans styrelse. DV informerade. 

 Det arbetas på en fastighetsförvaltningsplan som skall gälla fram till 2019. Denna 
innefattar även utemiljön. En byggkommitté med föräldrarepresentanter skall bildas. 
DV ställde frågan om vilka resurser HAFF kan tänka sig att ställa till förfogande för 
detta, likadant med Hållbara Hardeberga. Det skolans styrelse kan tänka sig att HAFF 
skulle kunna bidra med är tex. information, beslutsfattande, resurser & 
finansieringsförslag. 

 Styrelsen arbetar med rekryteringar av lärare i musik, handarbete, svenska och 
engelska.  

 Det diskuterades om att öka föräldraengagemanget under devisen: Engagerade 
föräldrar ger engagerad skola. Man vill skapa ett ”positivt krav”. Skolan presenterar 
HAFF och föräldrarna förväntas delta någon eller några gånger i utvecklande arbete. 

 För att få en mer levande skola där föräldrarna kan känna sig delaktiga finns tankar 
om att hyra ut lokalerna även på kvällarna till kurser o dyl.  

 Vårträdgårdsdagen 25/4-2014 Ogräsrensning, grus fylldes på under gungorna, arbete 
med linbana, beskärning av syrenbuskage mm. Soppa och fika serverades. CH 
nämner att det tidigare tagits fram en skolgårdsplan och ska efterforska denna. 

§ 6. Info från Waldorfföräldranätverksträffen, Kristoferskolan Bromma 05.04.2014, EA. Gås 
närmare igenom på nästa möte. 

§ 7. Ekonomi 

 Access till föreningens konto. CH ombesörjer så att erforderliga protokoll blir 
signerade och kontaktar därefter Nordea för att ordna så att kassör och ordförande 
kan handha bankkontot i enlighet med årsmötesbeslutet. 
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 Överflyttning till Ekobanken bordlades för tillfället pga. de ökade kostnader det skulle 
medföra – från 800 kr till 1300 kr per år. CH undersöker olika räntekonton. 

 De 116’ överfördes till HAFF dagen efter mötet. 

 Klass 4a och 4b har bett om ett bidrag för att kunna genomföra sin resa till Foteviken. 
Styrelsen beslutade att en del av de 116’ skulle öronmärkas för detta ändamål 
gällande de klasser som nu går på skolan. Detta formulerades officiellt på detta vis: 

 

 

Bästa föräldrar och skolrepresentanter. 

 

HAFF har fått i uppdrag att förvalta en summa pengar som tidigare förvärvats genom 
föräldraverksamhet i syfte att komma skolans elever till gagn. 

HAFF styrelse har beslutat att en del av dessa pengar (ca 40 %) skall öronmärkas till att kunna sökas 
som stöd till pedagogisk skolresa. Beloppet är 270 kr per elev. Summan som kan sökas för en klass är 
270 kr gånger antal elever i klassen den 29/4-2014.  

Exempel: Vid 21 elever kan det ansökas om bidrag på maximalt 5670 kr. 

Det finns några punkter som inte får vara oklara: 

1. Detta är en engångshändelse, HAFF kommer intill visshet gränsande sannolikhet ej fler 
gånger plötsligt få summor till förfogande. 

2. Det gäller klass 1 -9 som finns på skolan nu. Kommande klasser kan inte räkna med att få av 
dessa pengar p.g.a. punkt 1. Istället skall HAFF arbeta på ett annat system att eventuellt 
kunna hjälpa kommande klasser om behov uppstår.  

3. Pengarna får sökas för att användas till någon av de två resor klassen utför i pedagogiskt 
syfte, vanligen i årskurs 4 och årskurs 9. Pengarna kan fördelas över båda resorna, men 
totalsumman blir inte högre än det som nämns ovan. Inga bidrag ges för nöjesresor som t.ex. 
till Liseberg eller liknande. 

4. Återstoden av summan kommer efterhand att användas till projekt för förbättrad miljö och 
säkerhet av den typ som lett till lekbäcken och avgränsningspålarna vid på- och avstigningen 
på bussarna.  

 

För HAFF; Pär Ekelöw, sekreterare.  

Frågor till: HAFFWaldorf@outlook.com  

 

§ 8.  Information och kommunikation 

 Föräldraenkätanalysen inväntas vad det gäller kommunikationsfrågan. 

 Efter mötet öppnades en e-post-adress, nämnd i brevet ovan som alla i 
styrelsen har inloggningsuppgifter till. Denna är tänkt att fungera som en 
dropbox för frågor från föräldrar och medarbetare till HAFF. Om den 
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fungerar som tänkt, kan den vara kvar i denna form oavsett vem som sitter i 
styrelsen i framtiden eftersom den inte är bunden till någon person. 

 Klassföräldrarekryteringen har gått ytterligare framåt, nuvarande åttornas 
föräldrar på G. Med tanke på hur lite tid det är kvar på terminen släpper vi 
nuvarande nior. KB arbetar på att få klassföräldrar i klass 4b. 

 Facebookgrupperna. 

- Lunds Waldorfföräldrar, ett forum öppet för föräldrar till barn på 
Lunds Waldorfskola, Waldorflekskolan i Hardeberga och 
Waldorfbarnträdgården Solvinden, samt personal vid dessa, som vill 
diskutera, dela eller bara kolla vad andra skriver om frågor som rör 
Waldorf och våra skolor och förskolor i Lund.  

- HAFF styrfrågor, forum för alla som är engagerar sig i HAFFs arbete. 
Bättre namn skall bestämmas för att inte förväxlas med gruppen 
nedan. 

- HAFF styrelse, för styrelsens medlemmars interna diskussioner. 

 
§ 9.  Status julbasar 

KB och MV delar på arbetet med att koordinera förberedande arbete inför 
julbasaren. KB har diskuterat med flera personer som är intresserade av att anordna 
aktivitetskvällar, t.ex. tovning, tvåltillverkning etc. I första hand vill HAFF satsa på att 
hålla nästa julbasar i Stadshallen. KB undersöker datum. MV sätter samman ett brev 
till alla föräldrar om julbasaren. 

§ 10. Övriga arbetsgrupper 

Trädgårdsgruppen, CH har talat med denna. De vill bli mera aktiva och gärna komma 
och vara med på ett HAFF-möte. 
Lekskolegruppen, Helena Cederholm - inget att rapportera. 

§ 11. Övriga frågor 

 Det diskuterades att även lekskolorna skulle få ta del av skolans veckoblad. 
MV och KH skulle kolla. 

 PK uppmanade alla i styrelsen att till nästa möte ha tittat på Vindkulla 
bollaktivitetsutrymme i uthus. 

§ 12. Nästa möte 

 Nästa möte bestämdes till tisdagen den 27/4 kl. 18.30, Vindkulla fritids. 

§ 13. Mötets avslutande, EA förklarade mötet avslutat. 

 

       
Elisabet Andersson   Pär Ekelöw 
Ordförande    Mötessekreterare 
 
     
Per Kristav  
Justerare   


