
Haffs klasskonton februari 2017

Hardeberga Föräldraförening Haff (alla föräldrar på skolan och de två lekskolorna) 

har sedan ett antal år tillbaka fått kollegiets förtroende att helt ta över och hålla i 

organisationen kring skolans traditionella Julbasar. Vi gör detta med stor glädje och 

hela tiden i ett nära samarbete med kollegiet. 

2014 fick Haff också i uppdrag att förvalta en större summa pengar som flera år 

tidigare förvärvats genom föräldraverksamhet i syfte att komma skolans elever till 

gagn. Haffs styrelse beslöt att en del av dessa pengar direkt skulle ges som stöd till de

pedagogiska skolresor klasserna gör. Beloppet blev 270 kr per elev och gäller endast 

de antal elever som var inskrivna på skolan VT-14. Resten av denna engångssumma 

har gått till Haffs konto för skolgård, miljö och trivsel. (se dok. "Haff informerar om 

resebidrag 140504" på skolans hemsida under Haffs flik Finansiellt stöd till ped. 

resor)

Ovan nämnda har gjort det möjligt för Haff att sakta bygga upp och förvalta en liten 

budget. Pengarna fördelas efter vad de ska användas till enligt föräldrarnas önskemål;

skolans miljö, trivsel och säkerhet, klasserna direkt, välgörande ändamål och nästa 

års julbasarkostnader (se dok. "Fördelning av basarpengar 2014" på skolans hemsida 

under Haffs flik Julbasar).

I tabellen nedan finns aktuellt saldo på klassernas konton. Basarintäkterna visar 

klassernas vinst från och med 2014 års basar. Resebidraget har, som synes, en del 

klasser redan använt och det står varje klass fritt att välja när man utnyttjar det. Egna 

inarbetade pengar är klassernas intäkter från spel, middagar, städningar, luciatåg, vår- 

och höstfest eller annat som de själva hittar på för att samla ihop till den stora 

klassresan i nian.

Haffs styrelse/Cia Håkansson, kassör



Klasskonton hos HAFF i Nordea för Lunds Waldorfskolas klasser saldo februari 
2017 (Basarutdelningen från julbasaren 2016.12.10 är ej utbetalad ännu för 
klass 1-8, utan tillkommer beloppen nedan)

Klasser Kontonummer
i Nordea

Intäkter Basar
tom 2015

Återstod av 
resebidrag 
från 2014

Egna 
inarbetade 
pengar

Saldo

1a Camilla C.R. (födda 09) 3029 23 75417 0

1b Sanna L.R. (födda 09) 3029 23 75417 0

2 Elisabeth (födda 08) 3029 23 75425 1334 1334

3 Anja (födda 07) 3029 23 75336 1998 1998

4 Karin (födda 06) 3029 23 75344 2639 6750 9389

5 Magnus (födda 05) 3029 23 75352 2223 4590 6813

6 Camilla (födda 04) 3029 23 75360 2629 1812 4441

7a Maria (födda 03) 3029 23 75379 1655 1655

7b Andromeda (födda 03) 3029 23 75387 1700 1000 2700

8 Mia (födda 02) 3029 23 75395 5794 4320 38756 48870

9 Eva/Susanna (födda 01) Har fått sina pengar utbetalade 0

" 3029 23 75409 21799 4860 5562 32221


