
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala 
skolas syfte och målsättning. 

Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensla skola är en registrerad förening, grundad 1995 (bytte namn 

hösten 2010), och hör till det riksomfattande Förbundet Hem och Skola rf.  

Föreningens medlemmar utgörs av elevernas föräldrar, som årligen betalar en medlemsavgift. 

Medlemskapet är naturligtvis frivilligt, men en aktiv medlemskår är en förutsättning för att 

föreningens målsättningar skall uppnås både ekonomiskt och praktiskt. 

 

Förutom medlemsavgifterna får föreningen intäkter från olika försäljningsprojekt, anordnandet 

av olika evenemang samt från lotterier och kaffeserveringar vid olika tillställningar som ordnats 

vid skolan under läsåren. Föräldraföreningen ansöker också om bidrag från olika fonder och 

samfund, är tyvärr idag inte lätt att erhålla understöd.  

 

o För att våra barn skall ha en så trevlig och fin tid i vår skola som möjligt krävs det att alla 

föräldrar på sätt eller annat engagerar sig i skolans och elevernas angelägenheter. 

 

Till föräldraföreningens primära uppgifter hör bl.a. 

 Att stöda kontakten mellan föräldrar, lärare och elever. Föreningen kan vid behov till med att 

informera elevernas föräldrar om vad som är på gång i skolan, kan även ordna träffar, kurser, 

seminarier, utflykter och studiebesök och annat som stärker ett gott samarbete mellan hemmet 

och skolan samt att ekonomiskt understöda elevernas skolgång på mångahanda sätt (bl.a. 

sponsorering av t ex bussresor och rekreation).  

 

o Föräldraföreningen sponsrar t.ex. resor till Stafettkarnevalen, den omtyckta slalom resan 

till Lappo, teaterresor 

 

 

 Hjälpa till med anskaffning av rekvisita till skolan för elevernas bruk, anordnandet av 

tillställningar för elever och deras familjer. Med detta menas att vi jobbar för att skolans elever 

skall ha det bra och försöka bidra med det lilla extra i tillvaron. Detta sker genom olika 

evenemang/bidrag till inköp av saker som skolans lärarkår/elevkår önskar. 

 

o Ngr exempel på tillställningar under de senaste åren Disco, Filmkväll, sopp- och 

grötdagar, Friskis- och svettisdag... 

o I dessa spartider som för tillfället gäller så finns det inte pengar till det lilla extra utan alla 

pengar år till att hålla i gång skolorna om än på sparlåga. Vi försöker från 

Föräldraföreningen tillföra det där lilla extra som idag inte kan fås från stad/kommun. 

Föräldraförening har anskaffat t.ex. ljudanläggningen till skolan, planterat träd och 

buskar på skolområdet, skjulet invid rinken, sportdräkt till skolan... 

 

 

 Stöda och utveckla samarbetet mellan hemmet och skolan. Vi försöker engagera föräldrarna till 

samarbete kring barnens skolgång. Detta försöker vi genom att t.ex. ordna olika talkodagar för 

att med gemensamma krafter förbättra/utföra ngt vid skolan och tillsammans göra skolans 

inner- och ytterområden trevliga och stimulerande.  



     

o Rinken invid skolan ägs av föräldraföreningen och har även hittills även skötts i regi 

av Föräldraföreningen. Detta innebär att vi tillsammans måste hjälpas åt att hålla 

den i skick och användbar för våra barn. Snöskottning under kvällar och helger, 

”dejourslista” uppgörs av Föräldraföreningen. 

 

 

 Föräldraföreningen är ett forum där varje förälder har en möjlighet att diskutera, planera och 

påverka samt framföra sina önskemål gällande samarbetet mellan Hem och Skola. 

 

o Kontakta oss! Vad tycker du att föräldraföreningen borde satsa på? Har du förslag på 

aktiviteter som kunde förgylla skolbarnens vardag och förbättra gemenskapen både i 

skolan och mellan Hem och Skola? Berätta gärna för oss!  

 

Kontaktuppgifter och mera information om oss finns på hemsidan: 

 www.jeppo-pensala.hemochskola.fi  via fliken "kontakta oss". 

 Föreningen har en sluten grupp på Facebook, föräldrar inbjuds. 

 

Föräldraföreningens styrelse består av föräldrar, helst en från varje årskurs förskolan till åk 6, 

som samtidigt fungerar som klassombud. I styrelsen finns också representanter från lärarna och 

annan personal.  

Styrelsens medlemmar samt ordförande för kommande verksamhetsår väljs årligen på 

höstmötet. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och klassombud och inom eller 

utom sig kassör samt övriga funktionärer. 

 

Styrelsen har möten ca.4-5ggr/termin på vilka vi behandlar olika ärenden som uppkommit samt 

planerar inför kommande tillställningar. 

 

 

 

 

Kort sagt försöker vi jobba för det lilla extra för eleverna i 

              Jeppo – Pensala skola 

 

      – kalla det guldkant, den som vill!  

 

 

 

 

Mvh, 

Styrelsen för föräldraföreningen vid Jeppo- Pensala skola genom Staffan Stenvall 

http://www.jeppo-pensala.hemochskola.fi/


 
Lite plock ur vad som har 
införskaffats och sponsrats de 
senaste åren av 
Föräldraföreningen. Och även lite 
vad som är på gång. 
 
 

    

 
2012 - 2013 2011 – 2012 2010 - 2011 2009 - 2010 

     Slalomresa 389,00 157,50 331,50 219,00 

Simhallsbesök 300,00 300,00 313,20 236,50 

Teaterresa 
 

853,00 
 

775,00 

Stafettkarnevalen 1500,00 
 

1150,00 
 Träd och bärbuskar till skolgården 389,14 

   Skoldräkter 
  

4072,60 
 Stipendier 150,00 125,00 100,00 80,00 

Motionsjippo 
   

500,00 

Stereoanläggning till skolan 
 

1822,00 
  

Redskapsskjul 
Monterat och 
uppsatt 2013 

 
700,00 

 
Vind och regnskydd, Pensala 

Kommer till 
hösten 

   

Klädhyllor för barnens kläder till 
skolan 

Ide’ stadiet, 
planeras mera i 
samband med ev. 
utbyggnad av 
skolan  

    
 
 
Lite plock ur vad som har anordnats 
av Föräldraföreningen de senaste 
åren. 

    Övriga tillställningar 
    

     Disco x x 
  Filmkväll x 

   Friskis och svettis dag 
 

x 
  Grötdag 

   
x 

Skogsdag 
   

x 

Soppdag 
  

x x 

Isdisco 
 

x 
  Talkodagar för olika ändamål x x 
   

 


