Vad gör Föräldraföreningen (FF) egentligen?
Varje år ber vi alla SSHL-familjer att betala den frivilliga medlemsavgiften till FF. Antalet betalande
medlemmar var under verksamhetsåret 2019/2020 ca 195 st familjer, motsvarande en intäkt om
drygt 165 000. Medlemsavgifterna går till största delen till olika elevaktiviteter och skolarrangemang med syfte att komma så många som möjligt av skolans elever till del.
Summan kan schematiskt delas upp i tre delar:

Activiteter
(e.g. lectures etc.)
Gifts + flowers
Bank / fees
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En tredjedel gick till ett flertal av skolans elevföreningar.
Det finns ca 25 st godkända elevföreningar i skolan,
som alla kan söka medel från FF till sin verksamhet.
Elevföreningar
Student organizations
För att beviljas bidrag måste varje förening uppfylla vissa villkor, såsom att de måste ha stadgar, en
styrelse och uppfylla FF:s elevföreningspolicy.
Här kan du läsa mer. Som exempel på bidrag
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Dag till Hjärter Ess, en anti-mobbning elevförening.

FF 2016/17 Nya bord och stolar till skolmatsalen
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FF 2019/20 Eleveförening - Hjärter Ess / Ace of Hearts

Den andra tredjedelen gick till Sista Ring Kommittén (SRK) och NECIS. SRK anordnar festligheter,
sprider glädje och höjer stämningen för eleverna i sista ring. FF bistår med råd och vuxenstöd samt
bekostar vakter så att sittningarna ska vara trygga för eleverna. Fritiden anordnar resor till ett
flertal internationella tävlingar inom NECIS bl a simning och basket.
Den sista tredjedelen gick delvis till ARCU (Arcu et fidibus är den äldsta elevföreningen på SSHL) som
fick bidrag för att anordna den s.k. ARCU-galan för sistaårseleverna som äger rum när det bara
är 50 dagar kvar till studenten. En del gick också till övriga aktiviteter, såsom bidrag till viss
skolverksamhet, till föreläsare, för att tacka skolledningen och all personal vid skolavslutningarna
med blommor och tårtor. Vissa administrativa kostnader är vidare oundvikliga, såsom bankkostnader och kostnader för ekonomitjänster.
Angående Covid-19 och åtgärder som skolan tog mot Coronaviruset, var våren 2020 väldigt annorlunda och efter ansökningar till FF beviljades SSHLs sju elevhem totalt 28 000 kr (4 000 kr vardera)
att använda till något trivselhöjande.Några hem köpte ny TV, andra utemöbler, ett köpte en Soda
Streamer och en kaffemaskin, och ett hem investerade även i ett retro Nintendo-spel. Förresten,
varje SSHL elev hör till ett elevhem.
Under de senaste åren har FF (ofta tillsammans med Förbundet Sigtunafördettingar) även samlat
in medel utöver medlemsavgifterna och FF ligger därför bakom flera större projekt som har färdigställts på campus. 2015/16 finansierade FF en helt ny bollsport-plan, 2016/17 samlades medel in till
en ny tennisbana och 2017/18 kunde FF bidra till att skolmatsalen fick nya bord och stolar.
När Carina Nilsson tillträdde som rektor fanns det önskemål om stöd till ett utomhusklassrum
för att främja elevhälsan med rörelse, frisk luft och natur. Tack vare mycket starkt föräldrastöd
under många år är nu uteklassrummet på plats och kan användas fullt ut!

FF 2016/17 New tables & chairs for the School Cafeteria
FF 2019/20 Elevförening: Design & Technology Group

FF 2019/20 En ny mixerboard till Musikföreningen

FF 2019/20 A new mixer for the Music Association
FF 2019/20 Uteklassrumet

FF 2019/20 An outdoor classroom
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