Projekt för SMF läsåret 2010-2011
På styrelsemötet 20 oktober 2010 bestämde vi att fokusera på följande tre områden för det
kommande läsåret; Lokalerna, Avgångsbalen för åk 9 och Arbetsformer för föräldraföreningen.
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av dessa tre och förslag på mål.
Varje styrelsemedlem kommer att kopplas till ett av dessa projekt. Varje projekt får sedan skapa en
plan för sitt arbete och sedan driva den självständigt. Avrapportering av projekten sker sedan vid
varje styrelsemöte.

Lokalerna
Att hantera fastigheten är ett ständigt pågående arbete för skolledning och lärare som tar energi från
det de egentligen ska göra; utbilda våra barn. Skolans långsiktiga behov och mål är att få
ändamålsenliga och säkra lokaler. Det kortsiktiga behovet är att få igång en dialog med ansvariga
politiker och tjänstemän som leder till det långsiktiga målet. Hitintills har det pågått samtal i olika
former i flera år utan att kommat till en konstruktiv lösning. Oavsett vad som har beslutats har andra
fastigheter fått företräde när det varit dags att ta tag i SMK:s fastighet.
Projektets uppgift är att:
•
•
•

skapa en tydlig bild av situationen och historien
hjälpa till att ta fram en strategi för hur SMK ska närma sig kommunen
bistå skolledningen med kompetens

Mål: En plan för hur SMK ska få de lokaler som skolan behöver för att kunna driva sin verksamhet på
ett bra sätt.

Avgångsbalen för åk 9
Det är en återkommande fråga för skoledning och föräldrar i åk 9 hur avgångsbalen ska hanteras så
att den blir en bra upplevelse för alla. Föräldraföreningen har tidigare engagerat sig i frågor kring
skolresor och klasskassa för att skapa ramverk som fungerar som rådgivning till berörda föräldrar.
Det finns ett behov av samma typ av ramverk för skolbalen.
Projektets uppgift är att:
•
•

inventera intressenternas behov
hitta en balans mellan behoven som fungerar för alla intressenter

Mål: Ett ramverk som beskriver hur SMK och SMF ser att en avgångsbal bör genomföras.
Eftersom denna fråga är mest aktuell för åk 9 och 8 föreslår jag att arbetsgruppen innehåller
representanter för dess klasser.

Arbetsformer för föräldraföreningen
Under flera år har medlemsantalet i föräldraföreningen legat på ca 1/3 av föräldrarna med barna på
SMK. De medlemsavgifter som kommit in har under flera år gått till en föreläsning i studieteknik för
åk 8 och 9. Flera oberoende källor har indikerat att vi behöver se över vårt sätt att arbeta och det
resultat vi vill åstadkomma.
Projektets uppgift är att:
•
•
•

Reda ut de formella alternativen för hur SMF kan driva sin verksamhet
Hitta den form för verksamheten som bäst möter föreningens ändamål
Involvera föräldrar och andra lämpliga intressenter på lämpligt sätt för bredast möjliga
förankring

Mål: Ett förslag på hur SMF bör arbete i framtiden för att på bästa sätt möta föreningens ändamål:
”Sollentuna Musikklassers föräldraförening har till syfte att verka för ett gott samarbete mellan hem
och skola vid Sollentuna Musikklasser. Föreningens syfte är också att aktivt stödja verksamhet som
gagnar eleverna i skolan. ”

