
Funderar du på att gå med i 
föräldraföreningens styrelse?

Vad innebär det att vara klassrepresentant i föräldraföreningens styrelse?  Vad förväntas av dig, har jag tid 
och vilka är fördelarna?  Frågorna kan vara många när du fått frågan om att bli klassrepresentant.  Av 
den anledningen har styrelsen tagit fram detta material.  Till att börja med vill vi hälsa dig välkommen och 
hoppas att du vill vara med!

Varför finns föräldraföreningen? 
På Björkö Friskola och förskolan Virvelvinden finns det många möjligheter att vara delaktig i barnens vardag och 
skolgång. Du kan vara med i valborgsgruppen, trädgårdsgruppen, julmarknadsgruppen och städgruppen. Du kan vara 
medlem i föräldraföreningen och vara med i föräldraföreningens styrelse.  Alla de olika grupperna inklusive föräldra-
föreningen har arrangerats för barnens bästa. Idén är att det ökar gemenskapen mellan familjerna, lärarna, pedagogerna 
barnen på förskolan och eleverna på skolan. 

Hur funkar det?
Styrelsen består av en representant från varje klass inklusive förskolan. Styrelsen har regelbunda möten, vanligtvis en 
gång i månaden. Vi arbetar med aktuella frågor, bidragsansökningar och 
arrangerar föreläsningar. 

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften. 250 kr/familj och läsår. Medlemsavgifterna som fören-
ingen får in betalas sedan ut i form av bidrag till allt möjligt. Pengarna går alltid till sådant som kommer till glädje för 
barnen. Det kan vara bidrag till elcyklar till förskolan, inköp av rastleksaker och musikinstrument. Varje år så finns även 
något som kallas ”klasspengen”, det är 1000 kr per klass/läsår som varje klass får från föreningen. Om du skickar in en 
ansökningsblankett vill säga.

Vad förväntas av en styrelsemedlem?
Som klassrepresentant i styrelsen förväntas att du deltar på styrelsemöten och att du berättar om styrelsens arbete på 
föräldramöten på förskolan eller i din klass. På föräldramöten ska du också informera om hur man blir medlem i för-
eningen och hur man går tillväga för att ansöka om bidrag. På julmarknaden har föräldraföreningen ett eget bord med 
försäljning, medlemmarna hjälps åt att arrangera detta. Tidsmässigt tar arbetet några timmar per månad.

Vilka fördelar har du som styrelsemedlem?
En av de stora fördelarna är att du lär känna föräldrar i samtliga klasser på skolan och från förskolan. Du har också 
möjlighet att påverka och driva frågor som du brinner för, om du tex vill förbättra skolmaten eller utemiljön eller ord-
na en föreläsning kring ett aktuellt ämne så finns det goda möjligheter genom föräldraföreningens styrelse.

Hur ansöker du om bidrag?
På rektorsexpeditionen finns en ansökningsblankett som ska fyllas i. Handläggningstiden är ca två månader. I brådskande 
fall kan du skicka ansökan via mejl, till foraldraforening@bjorkofriskola.se.

Bli medlem i föräldraföreningen
Medlemskapet gäller per familj oavsett hur många barn du har. Det kostar 250 kr per läsår och du blir medlem genom 
att swisha 250 kr till 123 543 998 9 eller betala till PG 444 52 21-7.  Vid betalningen ska du ange vilken/vilka klasser du 
har barn i, t.ex. VV, 2, 4 (VV= Virvelvinden).  Vid betalning via PG behöver du även uppge ditt namn. 

Välkommen som medlem
i styrelsen!


