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Org.nr: 802455-9042 

 

Protokoll 

 

Tid: Onsdagen den 25 april 2018 kl 18 

Plats: Vindkulla fritids 

 

 
Styrelsens närvaro mötet: 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

N Elisabet Andersson Hellsten (5) – ordförande  N Per Lindström (5)  

N Magnus Broman (2A) - sekreterare - Eleonor Pavlov (4, 8) 

N Jan Svensson (7) – vice ordförande - Ginny Rankin  (1, 3) 

N Peter Polfeldt (6) - kassör   

- Malin Stenberg (lekskolan)   

N Harmannus Meninga (1, 3, 6)   

 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 

Elisabet förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av mötessekreterare och justerare 
 

Elisabet skriver protokollet och Per justerar. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning och beslutsmässighet 

 

Dagordningen fastställs och mötet finnes beslutsmässigt. 

 

§ 4 Skolans rektor Madeleine är med och berättar om aktuellt på skolan och svarar på frågor 
 

Madeleine har fått förhinder att vara med på mötet. HAFF beslutar att Elisabet bjuder in Madeleine igen till nästa möte. 

 

§ 5 Föregående möte nr 3: 2018.03.12  
 

Protokoll från föregående möte är justerat, upplagt på hemsidan och utskickat till alla i styrelsen. Läggs till 

handlingarna.  

 

§ 6 Ekonomipunkt 

 

Mötet går igenom HAFF:s ekonomi och diskuterar hur HAFF:s pengar kan användas och pratar även om skolans 

ekonomi. 

 

70 % av skolans ekonomi går till personalkostnader. 

 

§ 7 Aktuella frågor i HAFF 

 

HAFF vill arrangera informations- och diskussionsmöte om drogproblematik dels med lärare och personal och dels ett 

möte för föräldrar. HAFF har förslag på föredragshållare och mötesledare och Elisabet kontaktar Madeleine om detta.  
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Skolmaten Missnöje med skolmaten har framförts under längre tid. Kökschefen Magnus har slutat och kocken Johan 

jobbar bara terminen ut. Kostnaden för skolmaten är relativt hög och detta diskuterades och olika förslag. 

 

Skolbussarna diskuterades: Föräldrar till 14 barn i Torna Hällestad har skickat in en intresseanmälan om att de skulle 

önska skolbuss till Torna Hällestad. I Torna Hällestad finns bara skola tom klass 3 så efter det finns stor potential för 

Lunds Waldorfskola särskilt om det finns skolbuss. Fler förslag kring bussar diskuterades och beslöts att ta upp detta 

med Karin Seyfali som har hand om skolbussfrågan samt med stiftelsen på nästa stiftelsemöte den 16 maj. Även 

marknadsföring av skolan diskuterades. Stort behov av detta då skolan är okänd för många i kommunen och det finns 

plats i flera klasser och skolan har som målsättning både ur ekonomiskt perepektiv och för klassdynmik med fulla 

klasser.  

 

Önskemål om att skolan hyr aula och arrangerar månadsfest så att alla även föräldrar får uppleva erytmiuppvisning etc. 

Teaterföreställningen i åttan – gärna marknadsföra mer och gärna utveckla samarbete med andra skolor så att elever från 

andra skolor också får så de fina spelen. Även bra ur marknadsföringsperspektiv för skolan och roligt för eleverna. 

 

Allmän diskussion: 

”Hur antroposofisk ska skolan vara?” 30-50 nya barn in nästa år när förskoleklasserna startar. Ny personal och en del 

som betytt mycket för skolan går snart i pension. 

” Hur mäter man ”hårda” resultat i Waldorfskolan?” 

”Vad innebär det att vara Waldorfbarn? Hur ser Waldorfbarnen på sig själva? Att vara stolt över att gå på Waldofskola” 

Önskemål om föredrags- och diskussionskvällar om vad är en Waldorfskola och vad kan man förvänta sig. 

 

Status uteköket / uterummet på Vindkulla som HAFF skänkt pengar till för några år sedan för att byggas: 

Bygglovsansökan har nu lämnats in till kommunen. 

 

Annat aktuellt i skolan:  

 

- Bredband / fiber är på väg in. 

 

- Växthusplanerna. Egon har kontaktats om att bygga upp det begagnade växthuset. 

 

§ 8 Verksamhetsplanering HAFF 

 

HAFF tar initiativ till att bjuda in föreläsare som vi tillfrågat som pratar om drogproblematik på skolor, vad man kan 

göra och vara uppmärksam på och hur det ser ut på vår skola. Förslag ett tillfälle med föreläsning och diskussion för 

lärare och personal och ett motsvarande möte på kvällen för föräldrar. Elisabet kontaktar Madeleine om detta och 

försöker boka datum. 

 

Familjegympan i HAFF:s regi fortsätter under terminen en dag varannan helg i Byaskolans gymanstiksal, Södra 

Sandby, 40 kr per familj. 

 

HAFF önskar mer information om vad som händer på skolan, mer informationsrik hemsida där man ser hur skolan är 

organiserad etc. Även önskemål om att veckobreven innehåller mer och skickas ut centralt till alla på en gång. Hur ser  

skolans vision ut? 

 

Önskemål från många föräldrar om klädloppis. Elisabet försöker kontakta Madeleine om detta och att HAFF eventuellt 

kan arrangerar detta i samband med Vårdagen 5/5. 

 

Önskemål om brädspel har kommit in till HAFF från elever på högstadiet. HAFF har haft viss kontakt med Eva 

Söderholm om detta. Elisabet frågar i Facebookgruppen vilka brädspel som efterfrågas och hör om det i första hand 

finns föräldrar som har och vill skänka. 

 

Peter föreslår att vi på nästa HAFF-möte lägger upp direkt i facebookgruppen aktuellt från HAFF-mötet. Bra idé tyckte 

mötet. 

 

Per undersöker vidare om utbytesmöjligheter för klassresor etc med Waldorfskolor i andra länder, inte minst i samband 

med niornas klassresor. 
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§ 9 Nästa möte  
 

Måndagen den 28 maj kl 18:00, med te och drop in från kl 17:30. Vindkulla. Elisabet bjuder in Madeleine. 

 

§ 10 Mötets avslutande 
 

Elisabet förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Signeras: 

 

 

 

_____________________________________   ________________________________ 

Elisabet Andersson Hellsten     Per Lindström 

- ordförande och protokollskrivare     - justerare 


