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RöFF

Resarö
Föräldraförening
Resarö föräldraförenings verksamhetsberättelse för 2007
Under 2007 har vi bla drivit följande frågor:
• Fritidsklubb för barn i årskurs 4-5. Den fritidsklubb som finns för barnen i årskurs 4-5
på Resarö har lägst andel anmälda barn i kommunen. Nedanstående tabell visar
situationen bland eleverna i årskurs 4-5 på skolorna i Vaxholm.
Skola
Antal barn i åk 4-5,
Ca andel barn inskrivna på
okt 2007
fritidsklubb
Vaxö skola
74
70%
Johannesberg
19
70%
Pålssundsskolan 61
20%
Resarö skola
108
11%
Den här skillnaden beror, enligt oss, bland annat på att fritidsklubben på Resarö inte har
förutsättningar att erbjuda en verksamhet som barnen är intresserade av. Det medför att
barnen slutar i fritidsklubben och går hem själva. Vi anser att de höga siffrorna från
Vaxö skola och Johannesberg visar att barnen vill gå på fritidsklubb om en bra
verksamhet erbjuds
•

Situationen på fritids. Till hösten 2007 har barngrupperna på Resarö skolas fritidshem
ökat drastiskt. Framförallt är det de fritidsavdelningar, som tar emot barnen i F-klass och
årskurs 1 som har ökat antalet barn. Det är väldigt många barn som trängs på små ytor.
Politikerna har satt som mål att det skall vara 18,8 barn per heltidsanställd på fritids. Vi
har haft en diskussion om det är ett rimligt mål.

• Nya förskolan. Vi har efterfrågat byggstarten för den nya förskolan. Många barn står i
kö för plats på en förskola på Resarö och skolan är mycket trång. Bygget verkar nu ha
kommit igång och förskolan beräknas vara färdig i början av 2009. Till höstterminen
2009, bör därmed skolan få tillgång till nya lokaler (det som idag är Enebackens
förskola).
• Höjning av barnomsorgs- och skolpeng. Skolpengen i Vaxholm har höjts ytterst lite
de senaste 14 åren (sedan 1993). Det innebär att resurserna till barnen successivt
minskat, eftersom löner och andra kostnader ökar varje år. Politikerna har också själva
konstaterat att Vaxholms ”pengar” är lägre än jämförbara kommuner. I slutet på detta år
fick vi besked om att det kommer att bli en höjning 2008.
Dessa frågor har vi diskuterat med politikerna i BUK (Barn- Utbildnings- och Kultur) nämnden
vid ett möte i maj och ytterligare ett möte i november. Material från dessa möten finns på vår
hemsida www.roff.nu under ”Aktuellt”.
Under hösten har vi träffat kommunalrådet Bengt Hansson vid ett tillfälle för att diskutera frågan
om fritidsklubb på Resarö.
Vi har haft två möten med skolans rektor Anders Wedin, vid ett av dem närvarade också
biträdande rektor Lena Möllersten.
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Vi har dessutom:
•

Arrangerat sommarfest 6 juni
På Sveriges nationaldag den 6 juni ordnade RöFF sommarfest vid paviljongen. Vi bjöd
bla på trollkarl, levande musik, uppvisning från Vaxholms dansstudio, tipspromenad,
ansiktsmålning. Fika fanns att köpa.

•

Svarat på förfrågan från kommunen angående fritidsverksamhet.
Kommunen frågade oss vilken fritidsverksamhet RöFF efterfrågar för ungdomar på
Resarö. Med kort varsel gjorde vi en miniundersökning. Vårt svar finns att läsa i sin
helhet på www.roff.nu, under ”Aktuellt”. I korthet svarade vi att vi ser två olika behov:
- Fritidsklubb för barn i årskurs 4-5, med verksamhet anpassad för barn i den här
åldern. Fritidsklubben på Storstugan i Vaxholm kan vara en förebild.
- Fritidsgård för äldre barn och ungdomar, där ungdomarna kan umgås utan närvaro
kontroll.

• Styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda möten. Mötena har hållits hemma hos
någon av styrelsemedlemmarna.
• Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 11/2 i Bygdegården.
• Anslag och utskick till medlemmarna
- Verksamhetsberättelsen för år 2006 har anslagits på RöFF:s hemsida.
- Kallelse till årsmöte har anslagits på ICA, anslagstavlor, förskolor och bifogats till
rektorns månadsbrev.
- En informationsfolder samt inbetalningskort om RöFF har delats ut i alla brevlådor
på Resarö.
- ”Vi saknar dig som medlem....” brev har skickats till medlemmar 2006 som inte har
betalat för 2007.
- Information om RöFFs pågående arbete har under året anslagits på hemsidan
under ”Aktuellt”.
Styrelsens sammansättning har under året varit:
Ordförande:
Sofia Rosenblad
Vice ordförande:

Anna Maria Wellmar

Kassör:

Camilla Lundvall

Ledamöter:

Kerstin de Potocki
Susanne Jarl
Maria Nilsson-Berg
Anna Gustafsson
Helena Spång (del av året)

Suppleanter:

Therése Willars

Revisorer:

Dan Pierre
Ingen suppleant detta år

Valberedning:

Vakant

Undertecknade vill tacka alla i styrelsen och föräldrar som hört av sig och deltagit på olika sätt
för ett engagerat och givande arbete! Samtidigt vill vi passa på att efterlysa fler medlemmars
engagemang i det kontinuerliga arbetet för att snabbare nå konkreta resultat.
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