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RöFF

Resarö
Föräldraförening
Resarö föräldraförenings verksamhetsberättelse för 2008
Under 2008 har vi bla drivit följande frågor:
 Fritidsklubb för barn i årskurs 4-5. Under våren 2008 har vi fortsatt att driva frågan om
en ändamålsenlig fritidsklubb för barn i årskurs 4-5. Från och med hösten 2008 har en
fritidsklubb startat i Bygdegården med en fritidsledare. Klart fler barn än tidigare deltar nu
i klubbens verksamhet. På Bygdegården är det enbart 4:or och 5:or och där finns tillgång
till exempelvis Sing-star, pingisbord och spel.
 Utbildningsnivå på personalen. Vaxholm ligger lågt när det gäller statistiken för
personalens utbildning. Siffror nedan för HT 2007 från skolverket.se:

Nyckeltal

Vaxholm

FörortsSamtliga
kommuner kommuner

Förskola: Andel (%) årsarb m pedagog högskoleutb

31

43

52

Förskola: Andel (%) årsarb m annan utbildning för
arbete med barn

49

47

43

Förskoleklass: Andel (%) årsarb m förskollärarexam

47

53

63

Förskoleklass: Andel (%) årsarb m fritidspedagogexam

2

7

7

Förskoleklass: Andel (%) årsarb m lärarexamen

16

16

12

Fritidshem: Andel (%) årsarb m pedagog högskoleexam

19

45

58



Kulturskolan. På Resarö skola går cirka 35-40% av kommunens elever i årskurserna
F-5. Siffrorna kommer från kommunen. Vi tycker att motsvarande andel av Kulturskolans
satsningar för barn i åk F-5 bör finnas på Resarö. Idag finns möjlighet att spela gitarr
(lång kö) och två körgrupper. Körgrupperna har startats under hösten 2008.



Kvalitet i Skolbarnomsorgen. Vi upplever att fritids är förvaring av barnen. Planerad
verksamhet förekommer sällan och grupperna är stora.

Bland annat 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. Även utbildningschef Pelle
Lindelöf och rektor Anders Wedin deltog vid mötet i november. Material från dessa möten finns
på vår hemsida www.roff.nu under ”Aktuellt”.
Vi har haft ytterligare tre möten med skolans rektor Anders Wedin, vid ett av dem närvarade
också representanter från skolverket som var på Resarö skola för att göra skolinspektion.
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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 sång och musik från elever på Resarö skola, levande musik, uppvisning från
Vaxholms dansstudio, tipspromenad och ansiktsmålning. En klass på Resarö skola
sålde fika.
Uppvaktat kommunalråd Bengt Hansson angående trafiksituationen på Resarö



En skrivelse författades angående trafiksituationen kring skolan på Resarö. Tillsammans
med foton som beskriver trafiksituationen och en påbörjad namninsamling med ca 450
namnunderskrifter för en cykelväg utmed Överbyvägen, uppvaktade RöFF kommunalråd
Bengt Hansson inför kommunens möte i planberedningen den 26 maj. För att läsa
skrivelsen i sin helhet se www.roff.nu.
Lämnat RöFF:s visioner till kommunalpolitikernas Vision Vaxholm 2015

 Kommunpolitikerna har under året presenterat sin vision av Vaxholm på stadens
hemsida och uppmanar oss alla att komma med synpunkter och förslag innan 31 augusti
2008. Detta gör RöFF. I sammanfattningen står bl a följande: ”Barnomsorgen och skolan
i kommunen ska hålla mycket hög kvalitet. Trafiksäkerheten måste prioriteras.
Kommunens invånare bör också ges förutsättningar att minska bilåkandet genom att fler
cykelvägar byggs. Samtidigt är det viktigt att arbeta för en tät och säker busstrafik och att
möjliggöra för pendlingstrafik till sjöss året om. Vi önskar att Vaxholms barn och
ungdomar ska ges alternativ när det gäller kultur-, idrotts- och andra fritidsaktiviteter,
oavsett om man är bosatt på Resarö, Vaxö eller Rindö”. Hela skrivelsen kan läsas på
www.roff.nu.
 Styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda möten. Mötena har hållits hemma hos
någon av styrelsemedlemmarna.
 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 17/2 i Bygdegården.
 Info och PR
- Verksamhetsberättelse har för år 2007 har skickats till samtliga medlemmar och
anslagits på RöFF:s hemsida.
- Kallelse till årsmöte har anslagits på ICA, anslagstavlor, förskolor och bifogats till
rektorns månadsbrev. Kallelsen har också skickats till samtliga medlemmar.
- En informationsfolder samt inbetalningskort om RöFF har delats ut i alla brevlådor
på Resarö.
- ”Vi saknar dig som medlem....” brev har skickats till medlemmar 2007 som inte har
betalat för 2008.
- Information om RöFFs pågående arbete har under året anslagits på hemsidan
under ”Aktuellt”.
- Information om RöFF:s arbete på skolans och förskolornas föräldramöten i samband
med terminsstarten hösten 2008.
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Styrelsens sammansättning har under året varit:
Ordförande:
Camilla Lundvall
Vice ordförande:

Annelie Götbring

Kassör:

Camilla Lundvall

Ledamöter:

Christina Galer Frii (del av året)
Anneli Löfmark
Maria Steinert
Susanne Jarl (del av året)
Annika Thillberg
Magnus Thillberg

Suppleanter:

-

Revisorer:

Dan Pierre

Valberedning:

Maria Steinert och Christina Galer Frii (ersatt med Annelie Götbring)

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

Resarö Föräldraförening
Camilla Lundvall, Ordf och Annelie Götbring, Vice Ordf.

