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HAFF – skolans föräldraförening
HAFF är Lunds Waldorfskolas föräldraförening där alla föräldrar som har barn på Lunds Waldorfskola,
Rudolf Steinerlekskolan och Solvinden i Lund är medlemmar. Syfte med föreningen är att främja kontakten
och förståelsen mellan hem och skola, ge möjlighet till delaktighet, insyn, engagemang från föräldrahåll i
sina barns skolgång samt kunna bistå skolan och lärarna på olika vis.
HAFF har regelbundna möten för alla föräldrar där alla typer av aktuella frågor kan tas upp. Föreningen tar
inte ut någon medlemsavgift. Protokoll och mötesanteckningar läggs upp på föräldrafliken på skolans
hemsida. Information om datum, tid och plats för mötena läggs upp på hemsidan, i veckobrevet och i
Facebookgruppen ”Lunds Waldorfföräldrar och medarbetare” som HAFF håller i.

Årsmöte
Årsmöte 2017 för verksamhetsåret 2016 hölls på Solvinden 2017-02-14. Då valdes styrelse, revisorer och
valberedning enligt nedan.

Styrelsen under året
- Elisabet Andersson Hellsten, vald för 2016 och 2017, ordförande
- Jan Svensson – vald för 2017 och 2018, vice ordförande, uppdaterat om HAFF på hemsidan
- Cia Håkansson – vald för 2016 och 2017, kassör
- Magnus Broman – vald för 2017, sekreterare
- Magdalena Väpnargård – vald för 2017 och 2018, studiecirkeansvarig, avgick under året då hennes
barn slutade på skolan
- Henrik Grimlander – vald för 2017 och 2018, tog över som studiecirkelansvarig efter Magdalena
Väpnargård
- Harmannus Menninga – vald som suppleant för 2017 - gick sedan in som ordinarie under året när
Magdalena Väpnargård slutat
- Per Lindström - vald som suppleant för 2017
Firmatecknare i föreningen har varit ordförande och kassör, var och en för sig.
Revisorer för verksamhetsåret 2017 - väljs för ett år i taget:
Dominic Bosman Venter - ordinarie
Jeanette Lilja - suppleant
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Valberedning 2017 inför årsmötet 2018 - väljs för ett år i taget:
Kicki Svanström och Camilla Ekelöw
Möten
Det har hållits åtta styrelse- och medlemsmöten under verksamhetsåret 2017. Alla styrelsemöten utom ett i år
har varit öppna för alla föräldrar med barn på skolan och lekskolorna.
Skolans rektor Madeleine Arderup har varit inbjuden och varit med vid ett möte, nr 4 2017-05-29. I övrigt
har Elisabet, HAFFs ordförande, haft träffar med Madeleine om aktuella frågor. Per Lindström har också
varit med vid en av dessa träffar.
Till möte nr 3, 2017-04-26 var stiftelsen, som är huvudman för skolan, inbjuden och HAFF träffade då Mia
Engström och Anja Scavenius.
HAFFs ordförande Elisabet Andersson Hellsten har varit inbjuden att delta på stiftelsens styrelsemöten under
en HAFF-punkt i början av mötena.

Verksamhet under året
Föräldraföreningen har under året bland annat:
 Hållit åtta kombinerade styrelse- och medlemsmöten: Tisdagen 24/1 på Solvinden,, tisdagen 14/3 på
Månkulla, onsdagen 26/4 på Månkulla, måndagen 29/5 på Månkulla, onsdagen 6/9 på Månkulla,
måndagen 16/10 på kontoret, måndagen 6/11 på kontoret och torsdagen 7/12 på kontoret.
 Årsmöte hölls tisdagen den 14/2 på Solvinden.
 Administrerat Facebookgruppen för föräldrar och medarbetare på skolan och lekskolorna ”Lunds
Waldorfföräldrar och medarbetare”.
 Uppmuntrat till att skapa Facebookgrupper för klassernas föräldrar för kommunikation och
sammanhållning
 Information på hemsidan: Föräldraföreningen har en flik på skolans hemsida där HAFF lägger upp
information, protokoll mm.
 Info om HAFF i klass 1: HAFF brukar vara med på första föräldramötet i klass 1 och berätta om

HAFF. Då Harmannus Menninga och Henrik Grimlander har barn i klassen tog de på sig detta och
har berättat om HAFF.
 Undersöker skåp på skolan för förvaring av Waldorfmaterial (som kritor, växtpapper, bivaxljus,

Waldorfböcker och mm) för att kunna som en service till föräldrar att ge dem möjligheten att kunna
köpa Waldorfmaterial i samband med olika fester (inte bara på basaren).
 Föreläsingar /studiecirklar under året: En workshop hölls om Hanuschka på Vidkulla 2017-01-25.
Det har vidare diskuterats med skolan om föreläsning om Waldorfpadagogik och Steinerns tankar
samt om sociala medier i skolan.
 Renate Wätte och Johan Rehnqvist har varit HAFFs kontaktpersoner i kollegiet.
 HAFF tar över och arrangerar Familjegympatillfällena från VT 18. Hålls två timmar varannan helg i
Byskolans idrotshall i Södra Sandby. Kostnaderna för lokalhyra halveras på detta sätt genom att
föreningar får hyra billigare och informationen kan nå ut bättre.
 Några frågor som diskuterats i HAFF och som tagits upp med skolan har gällt:
-

Önskemål om separata fotokatalog med namn under bilderna
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Skolkatalog med kontaktuppgifter



Skolmatfrågor



Skolbussen från Malmö, även Torna Hällestad, Dalby och Revinge efter synpunkter från
föräldrar.



Uteköket: HAFF har ju tidigare år skänkt 20 000 kr för bygge av utekök vid Vindkulla. HAFF
undrar hur det går? Föräldrar var med och grävde för uteköket våren 2016 och platta har gjutits,
men projektet har inte kommit längre.



Veckobladet och hemsidan: Innehåll



Diskuterat föräldrarnas roll på skolan, delaktighet och insyn och vad föräldrar kan bidra med.
Skolstädningen för föräldrar togs bort under 2017.



Skyltar till och vid skolan. Förälder målade, snickrade och satte upp skyltar om julbasaren och
dessa sattes upp vid vägarna och inne på skolområdet. HAFF har haft kontakt med skolan och
kollat upp med Vägverket om möjligheterna för skyltar om Waldorfskola vid vägarna och även
om skyltar inne på skolområdet.

 Tagit upp önskemål om cykelställ vid skolan
Ekonomiskt bidrag från HAFF:
Av intjänade medel från basaren brukar HAFF fördela så att en del går 1) till klasskassorna, 2) till välgörande
ändamål och 3) till ändamål som kan bidra till skolans och elevernas miljö, trivsel och säkerhet. Från basaren
2016 gick bidrag till välgörande ändamål (enligt 2) till Läkare utan gränser. Under 2017 gav HAFF
ekonomiskt bidrag till (enligt 3):


Bidrag till scenkläder för elever på skolan som åkte till erytmifestivalen i Järna, 2 000 kr.



Belysning på skolan: Till årets julbasar och skolans 40-årsjubileum har HAFF skänkt fyra
ljusslingor: Två som satts upp i träden vid säteriet, en till portalen till Vindkulla fritids och en i träd
vid gamla skolan. Kostnad 3 600 kr.



Två eldfat och en gryta med ställning för upphängning över eld, till Fritids Vindkulla. Köptes in till
basaren och skolans 40-årsjubileum och kommer att kunna används av alla på skolan på utedagar
och fester. Kostnad: 3 751 kr.

Årets julbasar
Årets julbasar hölls lördagen den 25 november kl 10-16. Basaren hölls på skolan - till skillnad från de tre
senaste åren då basaren hållits i Stadshallen i Lund. Tidigare år har HAFF varit arrangör av julbasarerna med
bistånd från skolan. 2017 var det istället skolan som hade huvudansvaret för julbasaren - som i år även
kombinerades med firandet av skolans 40-årsjubileum. HAFF och skolans föräldrar och elever så klart
bidrog dock som vanligt på olika vis och HAFFs ordförande var med på alla planeringsmöten i basar- och
jubileumsplaneringsgruppen. Årets basar hölls också lite tidigare än föregående år då de hållits kring Lucia.
Ekonomiska upplägget var också lite justerat, då alla klasser fick behålla 80 procent av sin behållning,
förutom klass 9 som liksom tidigre år fick behålla allt de tjänade in.
Klassföräldrar
Varje klass utser två klassföräldrar på första föräldramötet för läsåret. Klassföräldrarnas roll är lite
vad man gör den till men uppgifterna kan vara att:
 Fungera som kontaktpunkt mellan familjerna i klassen och kanske ta uppgemensamma frågor med
klassläraren.
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 Delta på HAFF-mötena eller på annat sätt kontakta HAFF-styrelse om aktuella frågor som man vill
ta upp.
 Se till så att klassen har en aktuell e-post- och telefonlista så att föräldrar kan nå andra föräldrar i
klassen och kanske skapa en Facebookgrupp för klassen.
 Fungera som länk mellan familjerna vid klassens aktiviteter på julbasaren. Inte utföra arbetet själv,
men samordna aktiviteterna bland klassens familjer t ex sätta upp tidsschema för bemanning.
 Hålla i klassens klasskassa eller se till att någon i klassen utses för detta. Varje klass har ett eget
bankkonto i Nordea genom HAFF. Det som klassen så småningom sparar ihop genom basarer, egna
aktiviteter och eventuella resebidrag etc sätts in där så att klassens ekonomi / kassa skiljs från
skolans och föräldraföreningens. Pengarna är tänkta att användas för att göra olika utflykter och
klassresor, framför allt den pedagogiska resan i nian, men kan även användas till utflykter tidigare.
Därför är det bra att börja spara ihop pengar tidigt så att det finns möjligheter för resor.



Klassföräldrar kan förhoppningsvis leda till ökad sammanhållning och gemenskap generellt i
klassen.

Underskrifter
Styrelseledamöter
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