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• Rektorn har nu slutat. Mia Engström som är ordförande i Lunds Waldorfskolas stiftelse
besökte HAFF-mötet. Mia är just nu tf rektor. Mia har mest fokus på de äldre eleverna
skolan och Ida, som är biträdande, har mer fokus på de yngre eleverna.
• Workshop, föreläsning - sidentyg eurytmi, köpt in och HAFF betalt hälften, 2 500 kronor.
Anna Mäki-Kivistö som fått bidrag till tyger kan tänka sig att hålla workshop för
föräldrarna! 1, 2 juni? 8 juni? Eller i början av läsåret? Förslag på Eurytmi 26 maj kl
14.00. Malin kollar upp om det funkar.
• Mia informerar om rekryteringen av ny rektor. Önskar rektor med Waldorfbakgrund.
• Viss svårighet att rekrytera lärare till skolan p.g.a. dålig löneutveckling (p.g.a. att
skolbussarna kostar skolan 1,4 miljoner/år) och för skolan vill ha lärare med
waldorfutbildning. Skolan erbjuder dock anställda lärare utan waldorfutbildning att få
utbildning.
• Kartläggning av waldorflärarutbildning på skolan. Stadsbidrag, förstelärare. Inte ha
hiarkier mellan lärare. Lägre löner pga bussarna… Intensifiera att få hit bussar. 3,5 elever
fler för att betala bussar.
• Personalläget: en lärare i åk 1 till hösten klar, behövs en till, Susanna tar åk 7 till hösten.
En lärare som slutar Malin i klass 2. En lärare som kommer att vara ledig. Ma/No lärare i
slutfas av rekrytering. Hassan går i pension. Klass 9, lösning klar - befintlig lärare som tar
klassläraransvar. Robert Halling sjukskriven men kommer tillbaka. Elisabeth i pension.
Camilla T, slutar (tj ledig). Boel pension.
• Lokaler för ettorna, en tillfällig lokalgrupp (med bl a Mia) och tas beslut var alla klasser
ska vara.
• Klasspengar: Varje klass har eget konto. Ett till för ny årskurs 1 (om inte en av niornas
konto går över till åk 1 till hösten) . HAFF har kontonummer. Otydligt var klassens
tillhörande pengar varit. Tydligt med kontonummer och pengar larje klass. Bra att både
föräldrar och lärare vet.
• Peter pratade om önskan att anställa en informatör på skolan? Som kan arbeta medl
hemsida och kommunikation. Kommunikation till kommunen? Sydsvenskan osv..
• Hermanus har webbadress på gång: lundswaldorfforaldrar.nu. Bland annat med bussturer.
Bussar och kartor, Hermanus kontakt med Ida och Skånetrafiken. Föräldrar måste ligga på
för att något ska hända med kommunaltrafik till Hardeberga. Ritar ut linjer och hållplatser.
Göra något slags program? Skolan läser in adresserna, få skolans egna kartor
• Idrott, vikingahallen? Vikingahallen från åk 4, en gång i veckan. På eftermiddagarna just
nu, men enligt waldorfpedagogiken passar idrott bäst på förmiddagen.
• Jan Svensson, tidigare vice ordförande i HAFF, har slutat i HAFF då hans dotter slutat på

skolan.
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