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Närvarande styrelsen: 
Elisabeth Lendelund, EL (förälder klass 7) 
Cia Håkansson, CH (förälder klass 3) 
Pär Ekelöw, PE (förälder klass 5, 3 och Solvinden) 
Katja Bierlein, KB (förälder klass 4b)  
Elisabet Andersson, EA (förälder klass 1) 
Kim Hazelius, KH (förälder lekskolan Hardeberga)  
 
Övriga närvarande:  
Jan Svensson (förälder klass 4b) 
Örjan Liebendörfer, ÖL (rektor).  
 
Frånvarande styrelsen:  
Magdalena Väpnargård, MV (förälder Solvinden) 
 

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

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

§ 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes, även om ordningsföljden i praktiken 
inte blev densamma. 

§ 4. Aktuellt från skolans rektor 

 Två personer från skolinspektionen besökte skolan 20-21 maj, dvs den vecka skolan hade 

temavecka. I deras återkoppling efter dag två uppgav de ingen kritik av allvarlig art.  

Inspektörerna träffade elever och skolpersonal och utvärderade elevinflytande från allas 

perspektiv, tittar mycket på dokumentation över t.ex. elevhälsa. Själva pedagogiken 

analyseras inte. Deras uppgift är inte att tala om var problemen finns, utan vill att skolan 

skall själv kunna se sådana problem och ha åtgärdsplan där det behövs.  

ÖL fickintrycket att det var imponerade över elevernas öppenhet etc. 

 Endast 50-55 % svarsfrekvens på föräldraenkäten. Bearbetningen ej klar. Höstens 

tertialrapport skall innehålla både elev- och föräldraenkätresultat. 

 Maten är ett problem för de äldre eleverna. Åtgärder för att höja matlusten: 

- Alla fyra klasserna på Säteriet kommer att äta tillsammans. Kantiner skall köpas in 

för både varm- och kallhållning, dels för att maten skall hålla sig bättre varm, dels 

skall det finnas en salladsbuffé.  

- Ett matråd med eleverna införs. 

- Ny kock på Alvaros tjänst från hösten med stor erfarenhet av vegetarisk 

matlagning. 

 ÖL visade en skiss över hur föräldraföreningens system på Kristofferskolan i Bromma 

fungerar. 
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§ 5. Besök av Anja Scavenius, ordf skolans lärarkollegium, Utgår. 

§ 6. Aktuellt från skolans styrelse. Utgår. 

§ 7. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes efter ett par justeringar. 

§ 8. Uppföljning föregående mötesprotokoll 

- Fastighetsförvaltningsplan, föräldrarepresentanter i byggkommittén 

EA har frågat Per Kristav om att vara med i fastighetsgruppen, PK säger att han ev. 
är intresserad, återkommer. Styrelsen skall fråga Martin, Egon om dessa kan ingå i 
en arbetsgrupp med PK.  

Skolgårdsgruppen blev inbjuden till detta möte, men Maria svarade:  

 

"Hejsan! 
Jag har varit engagerad i gruppen, men efter som att jag är med i två 
arbetsgrupper på skolan så har inte tiden räckt till under detta året. Min roll detta 
året har bara varit att ordna två trädgårdskvällar och hållt igång projektet med 
linbanan. Så just nu finna det ingen aktiv grupp och det är lite ovisst kring om den 
kommer att fortsätta. Vi har pratat om att träffas i sommar och titta på vad är nästa 
steg. Lämna över eller gå vidare. 
 
Så ser nuläget ut och därför tackar jag nej till att komma och prata på tisdag. 
 
Med vänlig hälsning, Maria" 

 

CH skall planera en förfrågan till alla föräldrar om någon vill driva 
skolgårds/trädgårdsgruppen. 

- Revisorssuppleant – inga förslag. 

- Utskick av veckobrev till lekskoleföräldrar. KH och MV skall sätta lapp med info på 
lekskolorna. 

- Bollspelshallen på Vindkulla, inget nytt pga. Per Kristavs självuppsägning. 

§ 9. Ekonomi 

 Alla papper påskrivna för access till konton för CH och EA. CH öppnar sparkonto i 
Resursbank för att få ränta på HAFFs tillgångar. 

 Ekonomiska policybeslut: 

1. HAFFs allmänna policy är att överskottet från julbasaren skall komma alla 
skolelever till godo.  

2. Det som lekskolorna inbringar vid julbasaren får de själva bestämma hur de 
skall fördela. De får behålla allt själva till sin egen verksamhet, eller dela med 
HAFF om de vill och i så fall själva bestämma fördelningen. 

3. De 116’ är från skolan och skall därför gå till skolans elever. 

Således beslutar HAFF avslå Vindkullas äskande på 20’ kr ur HAFFs kassa i enlighet 
med policybeslut 1 och 3 ovan. 
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§ 10. Info från Waldorfföräldranätverksträffen, Kristoferskolan Bromma 05.04.2014. 

EA informerade. 

§ 11. Information och kommunikation 

- Klassrepresentanter; aktuell lista och aktuellt i klasserna 

Solvindens lekskola, Lund: Magdalena Väpnargård och Camilla Ekelöw 

Waldorflekskolan i Hardeberga: Kim Hazelius och Helena Cederholm  

Klass 1: Dominic Bosman Venter och Elisabet Andersson  

Klass 2: Camilla Sansum  

Klass 3: Cecilia Martin-Löf och Cecilia Elsiesdotter  

Klass 4a: Anna Lehpitalo och Ingrid Johansson  

Klass 4b: Dominic Bosman Venter, Chris Matihieu och Katja Bierlein 

Klass 5: Lisel Linderman Karén och Pär Ekelöw 

Klass 6: Chris Mathieu och Katja Bierlein  

Klass 7: Elisabeth Lendelund och Eva Söderholm Bueno  

Klass 8: Anna Berggren och Dan Damborg  

Klass 9:Ingen eftersom klassen strax lämnar Hardeberga. 

 När vi skriver ihop en kort mall för vad klassrepresentantskapet innebär kan vi 
ha en länk till denna på skolans hemsida. 

 Vi tänker oss att de skall betrakta sig mer som projektledare i klassen och se till 
att det väljs ansvariga för aktiviteter än som de som skall utföra arbetet. Tex. 
utse ansvarig för insamlingar, ansvariga för basaraktiviteter etc. 

 Den andra uppgiften är att ha hand om klasskassan. CH skall fråga på banken 
hur man rent praktiskt löser att en förälder har ett konto i klassens namn utan 
att pengarna blir låsta till denne om den tex. flyttar eller av annan anledning 
blir svår att kommunicera med. 

- Organisation föräldraföreningen. 

Förslag kom upp att en gång per termin arrangera t.ex. en föreläsningskväll eller 
diskussionskväll för hur man förhåller sig till IT-frågor som förälder, etc. CH utsåg 
sig själv med glädje till att leta uppslag.  

Första styrelsemötet per termin kan man diskutera vem att bjuda in. 

- HAFF facebookgrupper. 

 Namnen på HAFF styrfrågor resp Lunds Waldorfföräldrar är inte riktigt bra.  

Det förstnämnda kan lätt missförstås att ha med styrelsen att göra. Ett 
par förslag som kom upp var; HAFF aktivitetsgrupp samt HAFF-aktiva.  
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Det senare är inte bra eftersom det finns föräldrar som också är lärare 
och således medarbetare, d.v.s. sitter på två stolar. VI beslutade att även 
personalen kan få vara medlemmar i denna grupp. 

För att lösa de två namnfrågorna beslutade vi att vi skall samla förslag 
genom att använda haffwaldorf@outlook.com som en dropbox och ta 
beslut om namn vid nästa möte. 

§ 12. Status julbasar 

Stadshallen endast ledig 14 dec, men det kanske är en bra dag pga. Julskyltningen. 
Priset är 260 kr i timmen nere och 290 kr i timmen uppe, vi behöver båda. Möbler 
finns. Osäkerhet råder huruvida man betalar för den tid man har ”öppet” eller för 
hela den tid man disponerar lokalerna, samt avbokningsregler. KB undersöker allt 
detta, preliminärbokar bottenvåningen i stadshallen samt ovanvåningen med konsert-
/teatersalen på ovanvåningen. 

§ 13. Övriga arbetsgrupper 

Togs upp under §8. 

§ 14. Övriga frågor 

Per Kristav konstaterades ha avgått från styrelsen på egen begäran, men har sagt sig 
vara villig att fungera som projektledare 

§ 15. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till någon dag v 25. Datum diskuteras på Facebook. 

§ 16. Mötets avslutande, EA förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Elisabet Andersson, mötesordförande Pär Ekelöw, mötessekreterare 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Katja Bierlein, justerare 
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