Verksamhetsberättelse för Kungliga Svenska Balettskolan i
Stockholms Föräldraförening 2012 - 2013
Av föreningens stadgar framgår bl.a. följande: Svenska Balettskolans i Stockholms
Föräldraförening är en allmännyttig ideell förening för föräldrar och vårdnadshavare till elever
vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Föreningen har som syfte att i samarbete med
skolans ledning stödja eleverna i deras strävan att uppnå fullgoda mål i dansutbildningen och i
deras utveckling att bli professionella dansare. Föreningen skall vidare samarbeta med
skolledningen och elevrepresentanter för att söka frambringa sådana förhållanden som främjar
sagda ändamål. Årsmöte ska hållas i oktober varje år, varvid bl.a. ny styrelse ska väljas. Med
verksamhetsår förstås i denna verksamhetsberättelse tiden mellan två årsmöten (okt/okt), d.v.s.
den tid styrelsen verkat, vilken skiljer sig från arbetsåret (1 juli-30 juni) såsom det definieras i
stadgarna. Arbetsåret utgör grunden för den ekonomiska redovisningen. Föreningen bestod vid
arbetsårets utgång (2013-06-30) av 93 betalande familjer.
Styrelsen för Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholms Föräldraförening får härmed avlämna
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013.
Styrelsen har bestått av följande ledamöter valda på det ordinarie årsmötet 20 oktober 2012:
Ordförande Roland Andersson, Gy: pojkar
Vice Ordförande Thomas Granström, 8 Da, Adjungerad av årsmötet 20 oktober 2012
Sekreterare Ledamot Ann Rydberg-Klanger, Gy 1: flickor, 5 Da
Kassör Ledamot Susanna Thuresson, 5 Da
Ledamot Lena Brännvall, 4 Da
Ledamot Catarina Träger, 7 Da
Ledamot SarahThomsen, 6 Da
Suppleant Jenny Smidt, 8 Da
Suppleant Monika Falk, 9 Da
Suppleant Celin Gonzalez, Gy, flickor
Revisor Stefan Silfver
Revisorssuppleant Johan Edström
Valberedning: Helena Wigle och Malin André
Under verksamhetsåret slutade två ledamöter: Sekreterare Ann Rydberg-Klanger och Ledamot
Sarah Thomsen. Ledamöterna ersattes av befintliga suppleanter.
Styrelsen har hållit elva protokollförda styrelsemöten. Inget allmänt möte utöver årsmötet har
hållits. Styrelsen har vid dessa möten fört en löpande dialog med skolans ledning och andra
intressenter. Av frågor som tagits upp kan nämnas
- Skolans arbete med värdegrunden och likabehandlingsplanen,
- Bedömningsgrunder för medverkan på Operan,

-

Antagningsprocessen där styrelsen markerat sin oro över till synes disparata krav
mellan skola och jury,
Den förebyggande hälsovården där styrelsen markerat sin oro över återkommande
belastningsskador,
Extra studiestöd i samband med föreställningar på Operan,
Schemajusteringar, där vi på uppdrag av rektorn även gjorde ett skriftligt inlägg,
Den nya ledningsgruppen på skolan.

Företrädare för SSES-skolan och Skolverket har därtill medverkat vid två styrelsemöten. På
uppdrag av årsmötet diskuterades uppkomna konflikter mellan elever på Balettskolan och SSESskolan och vad som gjorts för att förebygga dessa i fortsättningen. Styrelsen fann informationen
tillfredställande. Mötet med Skolverket syftade till att få en bild av hela systemet för
yrkesdansarutbildningen med speciell inriktning på Skolverkets funktion och roll. För mer
information från styrelsemöten hänvisas till styrelsemötesprotokollen, som finns utlagda på
föreningens hemsida (www.balettskolan.se).
På uppdrag av årsmötet städade en arbetsgrupp föreningens utrymmen på skolan och inventerade
materielet med avseende bl.a. på kommande föreställningskaféer och elevfester. Som ett resultat
av detta lovade skolan bl.a. att köpa in nya kaffebryggare.
Verksamhetsåret har präglats av en viss turbolens till följd av en omfördelning av arbetsuppgifter
mellan skolan och föreningen. Skolan tog över föreningens försäljning av biljetter till
adventsföreställningarna, medan föreningen fick möjligheten att ta över skolklädesförsäljningen
och arrangemaget av sommarkursen. Till följd av detta reducerades även föreningens intäkter
kraftigt under verksamhetsperioden, samtidigt som vissa stödjande uppgifter av både ekonomisk
och personell natur därmed upphörde. Styrelsens förhoppning är dock att skolklädesförsäljningen
till viss del ska kunna väga upp de förlorade intäkterna från biljettförsäljningen under kommande
verksamhetsår. Styrelsen har tillsatt arbetsgrupp som för närvarande utreder frågan. Målet är att
komma igång med försäljningen under höstterminen 2013. Förutom praktiska arbetsformer för
detta måste ”affärsmodeller”, som är förenliga med nuvarande verksamhetsform för föreningen
hittas. Vad gäller samarbetet med skolan är det viktigt att både skolan och föreningen gemensamt
kan diskutera nya stöd- och samarbetsformer.
Att själva anordna seminarier och ge ekonomiska bidrag till olika dansrelaterade aktiviteter, som
föreningen tidigare arbetat med, har därmed försvårats eller upphört helt. Föräldraföreningen stod
dock som vanligt för de uppskattade kaféerna och det spännande lotteriet i samband med
adventsföreställningarna. Vi har även genomfört en videofilmning av föreställningarna, som kan
redigeras om intresse och pengar finns. En fortsatt filmning i föreningens regi är i dagsläget dock
osäker av just ekonomiska skäl.
De tappade intäkterna till tros beslöt styrelsen att genomföra den traditionsenliga vårfesten för
skolans samtliga elever. Vårfesten ställdes dock in på skolans förfrågan och ombildades istället
till en Välkomstfest, som genomfördes den 14 september. Välkomstfesten blev mycket lyckad:
130 elever från hela skolan deltog (nytt rekord?) och ett 20 tal frivilliga föräldrar gjorde det hela
möjligt. Skolan ställde upp med gratis lokaler och musikanläggning. Föräldraföreningen bjöd på
mat och arrangemang.

Även Skolinspektionens granskning av gymnasiet med påföljande inspektionsbeslut samt vårens
resultat av antagningsprocesserna påverkade inriktningen av styrelsens arbete. På inbjudan av
Skolverket skrev styrelsen en rapport med synpunkter på verksamheten med förslag till
förändringar från ett föräldraperspektiv. Rapporten skulle användas av Skolverket i samband med
Skolverkets årliga utvärdering av skolans verksamhet. Styrelsens rapport biläggs
verksamhetsberättelsen. Förhoppningsvis kan detta utvecklas till att bli en årligen återkommande
uppgift för styrelsen.
Frivilliga föräldrar såg i år till att sommarkursen i Finland kunde genomföras med deltagande
elever från skolan. Tack för det! Arbetet koordinerades i styrelsen, som dock i sig inte hade något
med kursen att göra. Om en fortsättning av kursen ska kunna ske kommande år måste detta tas
upp på nytt av intresserade föräldrar eller styrelse. Skolan kommer inte att arrangera
sommarkursen i fortsättningen.
I syfte att stödja både skolledning och elever vad gäller arbetsmiljön (föranlett av
Skolinspektionens rapport) har styrelsen låtit inrätta en funktion som föräldraombud i styrelsen.
Tanken är att föräldraombudet ska kunna ta emot problem och förslag från föräldrar (och elever),
som av olika skäl inte låter sig fångas upp av befintliga strukturer i skolan, men som ändå kan
vara viktiga för arbetsmiljön. Bl.a. så har gymnasiepojkarna framfört önskemål om en renovering
av de ”nya” omklädningsrummen i källaren. En fråga som föräldraombudet då kunde
vidarebefordra till skolledningen.
Samarbetet med andra föräldraföreningar har stärkts genom att en samarbetsansvarig utsetts i
styrelsen. I samband med Skolverkets årliga utvärdering av verksamheten kunde t.ex. ett direkt
informationsutbyte mellan föräldraföreningarna i Stockholm och Göteborg ske. Samarbetet
behöver utvecklas mer under kommande år.
Arbetet med en ny hemsida för föräldraföreningen håller på att slutföras (www.balettskolan.se).
Arbetet har genomförts av IT-ansvarig Johan Edström. Tack för det!
Föreningen medverkade annars som vanligt vid årets Öppet Hus och gav där information till
undrande föräldrar och blivande elever.
Ur föreningens stipendiefond delades i år ut två stipendier om 3000 kr var till avgångselever i
Gymnasiet.
Som framgår av den ekonomiska redovisningen genererade det gångna arbetsåret ett underskott.
Underskottet är huvudsakligen hänförbart till den tappade huvudintäkten från biljettförsäljningen
i kombination med reserverade kostnader för duplicering av filmen från adventsföreställningen
2011. Resultatet av lotteri- och filmförsäljning kunde till viss del väga upp förlusten. Kostnaden
för Välkomstfesten kommer att belasta kommande arbetsår eftersom festen flyttades till hösten (=
arbetsåret 2013/2014 ). En stor uppgift för nästa styrelse blir att fortsätta arbetet med att söka få
ekonomin i balans efter den tappade huvudintäkten samt att gemensamt med skolans ledning hitta
nya effektiva stöd- och samarbetsformer, som förmår stödja eleverna i deras strävan att uppnå
fullgoda mål i dansutbildningen och i deras utveckling att bli professionella dansare.

Stockholm den 19 oktober 2013
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