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Förälder i Ellen Key skolan
Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för
barnen och deras skola. Under de första åren var Ellen Key skolan helt beroende
av föräldrarnas bidrag, både ekonomiskt och beträffande arbetsinsatser. Nu får
alla skolor del av ”skolpengen”, men fortfarande behövs föräldrainsatser vid till
exempel julmarknad, städning och renoveringar.
Föräldraengagemanget betyder dock mer än så inom waldorfpedagogiken.
Eleverna behöver en hemmiljö som stöttar och understödjer skolarbetet. Detta
sker på olika sätt beroende på ålder. Till exempel när föräldrarna kommer till
skolan och hjälper till så ökar barnens trygghet och sammanhang, genom att
engagera oss i skolan så mår barnen bättre.
Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse lik- som förståelsen för
pedagogikens bakgrund och metod- er. Därför är deltagandet vid föräldramöten,
årsmöten, föredrag eller dylikt viktigt.
Som förälder tänker vi inte alltid på det, men vid en waldorfskola får man hjälp
att upptäcka att det är både roligt och utvecklande att ta ansvar och att engagera
sig för framtiden och för barnen. Det är inte bara eleverna som växer i en
waldorfskola!

Föräldraföreningen
Här finns det stora möjligheter att påverka skolans utveckling. Föräldraföreningen
är föräldrarnas forum och alla föräldrar är medlemmar. Föreningen tar inte ut
någon avgift för medlemskapet.
Föräldrar kan vända sig till föräldraföreningen när det gäller saker som behöver
fixas, förbättras, med idéer kring hur vi skall lösa frågor som har med skolan att
göra, hur vi kan förbättra samarbetet mellan klasser, mellan lärare och föräldrar och
så vidare. För att komma åt att maila till alla föräldrar i hela skolan via

föräldraföreningens mailsystem, hör av er! ff@eks.se. Föräldraföreningen med dess
styrelse är ansvarig för julmarknaden (som är föreningens största inkomstkälla) och
för städningen som utförs i skolan.

Styrelserepresentant
Mot slutet av vårterminen varje år väljer varje klass en ordinarie representant och
en suppleant till föräldraföreningen. Alla föräldrar är sedan välkomna på
föräldraföreningens möten som sker ett par/tre ggr per termin, kallelse sker via
klassrepresentanterna samt uppsatta informationsblad.

Städansvarig
Städansvarig organiserar klassens städning, både i sam- band med den gemensamma
storstädningen i början av höstterminen och fördelning av städansvaret av
klassrummet under terminerna. Föräldrarna sköter om städningen i barnens
klassrum. I äldre klasser är eleverna själva mer delaktiga i städningen. De
gemensamma utrymmena i skolan städas av ett städföretag. Föräldrar som har barn
i flera klasser i skolan deltar i städningen i det äldsta barnets klass.

Julmarknadsansvarig
I samband med andra advent ordnas varje år en stor jul- marknad på skolan. Den
pågår både lördag och söndag. Detta är ett föräldraarrangemang som inte skolan
eller lärarna ansvarar för. Varje klass har en föräldrarepresentant i
julmarknadskommittén.
På julmarknaden brukar det vara kafé, restaurang, tomteverkstad, utställningar av
elevarbeten, försäljning av bakverk och julprydnader, uppträdanden som cirkus och
mycket mera. Alla föräldrar och elever medverkar före, under och efter marknaden.

Klasskassan
Varje klass brukar bland föräldrarna utse en kassör som har hand om klasskassan
för sparande och inkomster från gemensamma aktiviteter. Dessa pengar används
sedan efter föräldrarnas beslut till utflykter, resor eller andra kostnader. Exempel på
skolresor som ordnas för alla klasser är segling med S/Y Ellen i klass 3,
kanotcampingresa i klass 7 och en längre klassresa i klass 9. Dessa helt eller delvis
med hjälp ifrån föräldraföreningen.

Skolmaten
På Ellen Key skolan lagas maten från grunden av bra råvaror i skolans kök. Vi
serverar en god och näringsrik mat, där basen är vegetariska rätter och med en
mindre andel kött och fisk. Bra med tanke på både hälsan och miljön!
Råvarorna är till största delen (70%) ekologiskt eller biodynamiskt odlade. Även
av kött och fisk väljer vi i stor utsträckning ekologiskt eller miljömärkt.
En dag i veckan serveras en kötträtt och en annan dag fisk. Ett vegetariskt
alternativ finns förstås också de dagarna. Som tillbehör finns alltid några olika
sallader t ex morots- eller vitkålssallad, en matig pastasallad, marinerade rödeller gulbetor och ekologiskt knäckebröd och smör.
Vi föräldrar är välkomna att proväta i skolan, prata med kockarna Johnny och Simon
som har jobbat nu i två år som anställda av skolan. Att proväta kostar 30 kr.
Föräldrar, elever och lärare är också välkomna att köpa matlåda med sallad och
huvudrätt för 30 kr, kom gärna med tom matlåda efter att de flesta ätit. Välkommen!
Kalendarium
Instädning – Helgen före höstterminens skolstart. Alla klasser storstädar klassrum och
allmänna utrymmen. Ofta är barnen med och det blir så roligt som man gör det.
Mikaeli - Modern tolkning av den urgamla seden skördefest under oktober månad
Lyktfest – klass 1-3. I mitten av november. Saft och bullar ordnas av föräldrarna till den
egna klassen
Lucia – Klass 3 går i luciatåg. Föräldrar bakar pepparkakor och lussebullar till hela skolan.
Julmarknad – helgen vid andra advent.
Knutsbal – Julgransplundring för elever med föräldrar i klass 1-5. Café anordnas av
föräldrar i klass 5.
Teaterföreställning – klass 8. Fika anordnas av familjerna.
Månadsfester - firas oftast i skolan genom att klasser visar upp något de övat in
tillsammans för de andra klasserna, många tillfällen under åren för musik, sång,
dans och eurytmiuppvisningar! Barnen uppträder främst för varandra på skolan.
Årsmöte i föräldraföreningen under våren.
Jul- påsk- och sommaravslutning anordnar skolan. Föräldrar är välkomna!

