
Verksamhetsberättelse
2021

Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening

Styrelsen för Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening avger härmed sin berättelse för

verksamheten under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

Föreningsstämma

Föreningsstämman hölls den 29 mars 2021 på digitala plattformen Zoom.

Medlemmar

Föreningen hade vid årets utgång 93 medlemmar (+9 jämfört med föregående år).

Medlemsavgiften för året har varit 0 kr.

Styrelsen

Styrelsen har sedan årsmötet den 29 mars 2021 bestått av följande personer;

● Ordförande Peter Barratt-Due Goldberg

● Vice Ordförande Miki Dedijer

● Kassör Linda Gerhardt

● Sekreterare Lasse Mattila

● Övriga ledamöter Kim Hagelin

● Elin Vidén (pedagogisk ledamot)

● Ann-Louise Bohlin (pedagogisk ledamot)

● Suppleant Sonny Antonsson

● Suppleant Karin Lagergren

● Suppleant Anna Kihlander

● Pedagogisk suppleant Nico Van Der Donck

● Pedagogisk suppleant Linnea Lundberg
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Verksamhet 2021

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 14 st protokollförda möten. Föreningen har

förutom allt som hör till styrelsens uppdrag som huvudman och arbetsgivare uträttat följande:

● Anställt en ny Rektor, 2 gånger.

● Haft ett dialogmöte med en grupp föräldrar tillsammans med rektorer.

● Haft en digital frågestund om waldorf efter att dokumentären “De utvalda barnen” om

Solvikskolan sändes på Svt. Detta tillsammans med Rektorer samt lärarrepresentanter.

● Rektorerna och styrelsens arbetsgrupper (Föräldra/Ekonomi och Arbetsmiljö är dom

grupper vi har i dagsläget) inkommer inför varje möte med en månadsrapport.

● Grunden till värdegrundsarbete i styrelsen är klart och ska jobbas med i den nya styrelsen

efter föreningsstämman, detta arbete ses som något som kommer göras varje år.

● Hjälpt föreningen Ströms Samfällighetsförening som driver Slussens simskola 2021 att

betala ut löner.

● En kunskap och erfarenhetsutbytesdag mellan vår styrelse och Fredkullaskolans

(waldorfskolan i kungälv) styrelse genomfördes under hösten

● Vi ställde även detta år in bazaren pga Covid-19.

● En hel del Fredagsbrev med anledning av Covid-19 har skickats ut tillsammans med

verksamheterna.

● Hemsidan är under uppdatering.

● En marknadsföringsplan är under utarbetande.

● Styrelsens SKA arbete samt alla beslutade policys ligger ute på hemsidan (hemsidan

uppdateras nu).

● Arbetsmiljögruppen har haft 3 ordinarie sammanträden och bla. Påbörjat arbetet med att

utveckla verksamheten inom digital arbetsmiljö.

Slutord

Styrelsen vill tacka alla er medlemmar för gångna verksamhetsåret 2021. Vi ser fram emot att

tillsammans med er alla utveckla föreningen och dess verksamheter vidare under 2022.

Slussen, den 21 Mars

Peter Barratt-Due Goldberg

Miki Dedijer

Linda Gerhardt



Lasse Mattila

Kim Hagelin

Elin Viden

Ann-Louise Bohlin

Plus suppleanterna


