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Möten
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under läsåret samt årsmöte 2009-10-01.
Bitr. rektor Solveig Löwenborg har vid ett tillfälle varit med på styrelsemöt för att
utbyta information. Presentation av föräldraföreningens arbete och projekt gjordes på
höstterminens föräldramöte, för sexåringarnas föräldrar vid skolstart, samt på det
informationsmöte för föräldrar till blivande Förskoleklassbarn som hölls i början av
vårterminen.
Angelägna projekt - Betongfabrik
Denna segslitna strid om den sanerade tomten Rostugnen 6 har även detta läsår
varit en återkommande punkt på dagordningen. Åse Norberg som tidigare satt med i
föräldraföreningen har fört föreningens talan i ärenden angående betongfabriken.
Webbplatsen
Webbplatsen har uppdaterats kontinuerligt med information om föreningens
verksamhet, bland annat minnesanteckningar från styrelsemöten.
Övergångsställe
En följetong de senaste åren har varit att få till en genomgång av övergångställena
samt att få ett nytt vid skolans norra flygel. Trafikkontoret har påmints på nytt, men
inget har hänt när det gäller det tänka nya övergångsstället.
Aktiviteter
Följande aktiviteter har vi genomfört under läsåret:
Marknadsföring av skolan
Även hösten 2009 genomförde föreningen en marknadsföringskampanj för att fler
familjer utanför upptagningsområdet aktivt skulle välja Ulvsundaskolan för deras
sexåringar. Liksom året innan fick de föreståndare vars förskolor vi identifierat som
intressanta ett mejl med information om Ulvsundaskolan, och om att
föräldraföreningen gärna ville ha tillstånd att distribuera information till föräldrarna på

förskolan. Ett par veckor senare besöket styrelsemedlemmarna förskolorna och
lämnade informationsblad för utdelning och uppsättning. För andra hösten i rad ökar
antalet barn i förskoleklassen, och ett antal av dem bor utanför upptagningsområdet.
Vi drar därför slutsatsen att vårt arbete med att informera om skolan, tillsammans
med ”mun-mot-munmetoden” via nöjda föräldrar, har bidragit till det ökade antalet
elever.
Skolstarts/höstfest
Vi grillade korvar, drack kaffe med dopp och hälsade varandra välkomna tillbaka efter
ett långt sommarlov. Många av föräldrarna som inte är med i styrelsen hjälpte till med
de bestyr som hör höstfesten till och det uppskattas av alla.
Knattedisco
I stället för den traditionella julgransplundringen ordnades ett mycket lyckat
knattedisco den 19 mars, med bistånd av ett stort antal föräldrar. Korv med bröd,
samt mängder av popcorn och saft ingick in entréavgiften på 20 kr. Discot avslutades
med godispåsar till alla.
Vårfest
Föräldraföreningen deltog med fiskdamm vid den av skolan arrangerade vårfesten i
maj.
Kulturbidrag
Föräldraföreningens årliga bidrag för kulturella inslag i skol- och fritidsverksamheten
är 100 kr vilket betalades ut i slutet på vårterminen.
Föräldraföreningen beslöt också att bidra med 2000 kr till treornas resa i början av
höstterminen, eftersom föreningens ekonomi är god.
Inköp till skolan
Föräldraföreningen har under läsåret köpt in ett antal sällskapsspel till fritids, liksom
tjocka klätterrep att sätta upp i backen bakom skolan.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av bokslutet.
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