
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
STIFTELSEN AKTIV SKOLA



3

4

5

8

13

14

FÖRORD

VERKSAMHET

DET HÄR ÄR STIFTELSEN AKTIV SKOLA

FÖRTROENDEGRUPPEN

RESPONS

FÖR BARNEN

15

17

18

19

21

TILL FÖRÄLDRAR

MÄSSOR OCH KONGRESSER

FÖR SKOLAN

OPINIONSARBETE

22

SPONSRING

MÅL OCH VISION



Förord
Aktiv Skola är en stiftelse som arbetar och verkar för barnens bästa. Vi vill att alla barn ska känna 
sig trygga i skolan, utvecklas till starka och kreativa individer och fortsätta att vara nyfikna och fulla 
av fantasi. Inga barn ska behöva känna oro eller rädsla över att gå till sin “arbetsplats”. Framtiden 
börjar i klassrummet och Aktiv Skola vill medverka och vara en del i våra barns utveckling.

-  Vi utbildar och stöttar skolor och föreningar i hela landet
-  Vi är ett bollplank till föräldrar som behöver stöd och rådgivning  
-  Vi fördjupar oss i ämnen som är så viktiga men som inte högprioriteras i läroplanen  
-  Vi vill ligga i framkant och fylla kunskapsbanken med värdefulla redskap 
-  Vi gillar utmaningar och ser fram emot kommande år

2017 har varit ett fantastiskt år. Utan våra företagsvänner och deras generositet skulle vi aldrig ha 
kunnat bistå med utbildningsmaterial i den utsträckning som vi har kunnat göra i år.  
Vi vet att en bra relation och dialog mellan skolan och hemmet bidrar till många positiva effekter 
såsom minskat utanförskap, en känsla av sammanhang och samhörighet, en hälsosam skola och en 
god arbetsmiljö för alla. Föräldrahandboken som hittills har delats ut i en kvarts miljon exemplar är 
populär och uppskattad av både lärare och föräldrar, och är ett av alla 
våra bidrag till en ökad samverkan. 

Aktiv Skolas storsatsning, filmen Jag tror jag är lite kär i dig, har fått 
enorm genomslagskraft. I planeringsstadiet jobbade vi utifrån ledord 
som trovärdighet, igenkänningsfaktor och nedslag i vardagen. 
Inte polerat eller friserat, vi ville ha en historia byggd på ungdomars 
vardag med allt vad det innebär. Film- och produktionsbolaget 
Pophunters lyssnade på våra önskemål, slog sina kloka huvuden 
ihop och skapade en film som är så pricksäker. En film om 
grooming som väcker många känslor och som även är baserad 
på verkliga händelser.  

Skulle jag sätta en fjäder i hatten för alla insatser vi gjort under 
2017, ja då skulle min huvudbonad se ut som en fjäderskrud. 
Medarbetare, experter, pedagoger, företagsvänner - 
tack för att ni finns och för allt ni gör för våra små! 

Petra Falk
Ordförande i stiftelsen Aktiv Skola
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Stiftelsen Aktiv Skola är en religiöst och partipolitiskt obunden 
stiftelse som arbetar för att förbättra skolan på olika sätt. 
Stiftelsen bedriver socialt entreprenörskap vilket innebär att 
det inte är en ideell organisation utan att alla är anställda eller 
uppbär arvoden. Med vårt engagemang vill vi kunna bidra till 
en bättre skola för alla. 

Miljö MobbningHälsaDroger Grooming

Verksamhet

Vi anser att det är dags att ta ett ordentligt 
grepp om skolfrågorna ur ett föräldra- och 
elevperspektiv. Vi ser föräldrasamverkan i 
skolan som en av de viktigaste faktorerna 
för att kunna bygga goda relationer mellan 
skolan och hemmet, något som skapar fina 
förutsättningar för en fungerande skola.

Vi tar fram utbildningsmaterial som är 
kostnadsfritt för skolorna. Det är filmer, 
affischer, föreläsningar och lektionsmaterial 
som kan produceras tack vare våra 
sponsorer. Vi är helt beroende av varje 
krona och vi känner ett stort ansvar för våra 
insamlade medel. Aktiv Skola fokuserar på 
områdena miljö, mobbning, hälsa, 
grooming och droger. Vi anser att dessa 
områden är starkt länkade till elevernas 
möjlighet till god kunskapsinhämtning och 
en positiv utveckling. Tyvärr kommer de 
här frågorna ofta i skymundan på grund av 
ekonomiska prioriteringar, och därför vill vi 
på Aktiv Skola bidra med ett högkvalitativt 
utbildningsmaterial med hjälp av våra egna 
sakkunniga på varje område.

Aktiv Skola har också ett skolpolitiskt 
handlingsprogram och strävar efter att bli 
en stark part i utbildningsfrågor, och på sikt 
också en naturlig remissinstans i ämnen som 
rör stiftelsens verksamhet.
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Det här är stiftelsen 
Aktiv Skola
Sponsring:
Vi utvecklar samarbeten 
med företag och 
sponsorer och samlar in 
pengar från företag, vilket 
är en garanti för att det 
material vi producerar 
håller en hög och jämn 
kvalitet. 

Opinion och påverkan: 
Vi vill påverka genom vårt 
skolpolitiska handlings-
program och driva 
viktiga frågor för att 
förbättra villkoren för 
våra barn och unga. Vi 
vill också kunna påverka 
beslutsfattare och vara en 
självklar part i skolfrågor.

Kunskapsbanken: 
Genom Kunskapsbanken
förmedlar vi kunskap 
inom våra temaområden 
i form av lektionsmaterial, 
föreläsningar och filmer. 
Allt material är framtaget 
av våra inhyrda experter 
för att få ett så 
professionellt och 
innehållsrikt studiematerial 
som möjligt.

Förtroendegruppen: 
Gruppen består av 
renommerade personer 
inom olika professioner 
och kan erbjuda kostnads-
fri rådgivning till föräldrar, 
lärare eller annan 
skolpersonal inom en 
mängd olika områden.

Föräldraverksamhet: 
Vi informerar och 
förmedlar kunskap och 
hjälpmedel för att 
starta föräldragrupper. 
Vår föräldrasupport är 
behjälplig och svarar på 
frågor som rör skolan och 
hemmet.
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Verksamhetskostnader 

2017

Rörelsens intäkter    32044913
 
Verksamhetskostnader
 
Ändamål     -23677860
Insamling     -6296223
Administration    -1309503
      -31283586
 
Verksamhetsresultat   761327
 
Resultat från finansiella poster 

Öresutjämning    103
Räntefria intäkter    -81
Övr extraord kostnader   -100
Skatt på årets resultat   -169226
Resultat efter finansiella poster  592023
 
Årets resultat    592023
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Ändamålskostnader

Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som kan sättas i direkt samband med att 
uppfylla stiftelsens stadgar. Personal som arbetar med opinionsbildning, marknadsföring och PR, 
och deras lönekostnader, kostnader som klassificeras som ändamålskostnader i stället för 
insamlingskostnader samt kostnader för administration som uppstår som direkt följd av en 
aktivitet eller projekt inom ändamålet.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader är de kostnader som varit nödvändiga för att samla in medel från företag. 
Hit räknas kostnader för annonsering, produktion av nyhetsbrev till sponsorer samt personal-
kostnader för de som arbetar med insamling.

Administrationskostnader

Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera stiftelsen. 
Till dessa kostnader hör till exempel administrativa system och revision samt lönekostnader för 
den administrativa avdelningen. Detta för att säkerställa en god kvalitet på stiftelsens interna 
kontroll och rapportering, såväl externt som internt.





Förtroendegruppen

Petra Staaff är Aktiv Skolas inhyrda expert inom området 
psykisk ohälsa. Petra är utbildad lärare och har arbetat med 
barn i olika åldrar, från förskolan till högstadiet. Under några 
år arbetade hon för Våga Börja Prata, där hon bland annat 
föreläste för pedagoger inom skola och barnomsorg, skol-
hälsovård och socialtjänsten om hur man upptäcker och 
hjälper barn till missbrukare.

Erik Hellmén är Aktiv Skolas inhyrda expert inom området 
hälsa. Erik har hela sitt yrkesliv ägnat sig åt människors hälsa 
och välmående inom ANDT, kost och träning. Han 
har bland annat arbetat åt En Rökfri Generation, Örebro 
Läns Landstings ANT-center och Riksidrottsförbundet. 
I dag är Erik verksamhetsansvarig för nutrition och ANTD-
frågor på Folkhälsoenheten Örebro Län samt adjunkt på 
hälsoakademin på Örebro Universitet.

Niklas Wallén arbetar som skolläkare i Skövde, Mariestad, 
Tibro, Hjo och Tidaholm, samt på Naturbruksgymnasiet 
i Västra Götalandsregionen. Han är även distriktsläkare i 
Norra Skaraborg.

Pascal föreläser kring ledarskap och hur man hanterar tuffa 
möten genom goda förhandlingstekniker. 
Under 2017 släpptes en bok, Mod att leda med värderingar, 
som presenterade honom i sitt ledarskap. Under 2018 släpper 
han även kursmaterial för elever i årskurs 7 och 8 om hur man 
kan minska konflikter. 

Vi är väldigt stolta över vår Förtroendegrupp som består av renommerade personer inom olika 
professioner. Tack vare dem kan vi erbjuda kostnadsfri rådgivning inom en mängd olika områden. 
Föräldrar, lärare och annan skolpersonal är välkomna att höra av sig om de har frågor som rör 
deras barn eller elever. 
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Förtroendegruppen

Ulrika Rogland arbetar huvudsakligen som målsägande-
biträde och som ombud i vårdnadstvister. Ulrika har 
tidigare arbetat som domare och åklagare, och hon har 
stor erfarenhet av brott mot barn, relationsvåld, sexualbrott 
och hedersvåld. Hon har haft flera uppmärksammade mål, 
bland annat Alexandramålet som var Sveriges första stora 
groomingmål. Hon deltar ofta i debatten för att påverka 
lagstiftning och öka kunskapen om brott mot barn, 
sexualbrott och våld i nära relationer. Ulrika har tillsammans 
med Sven Å Christianson gett ut böckerna Jag kände mig 
speciell och Vad är grooming?

Mats Swensson är medlem i Svenska skolläkarföreningen, 
föreningen som arbetar för utveckling inom skolhälsovården. 
Svenska skolläkarföreningen har en stor och viktig 
arbetsuppgift i att driva utveckling och anpassning av 
skolläkarnas arbete mot nya behov och krav framåt. Mats är 
också skolöverläkare och medicinskt ansvarig på SkolPool som 
hjälper till med bemanning, rekrytering samt 
entreprenadlösningar inom olika områden, till exempel inom 
elevhälsan.

Caroline Burstedt arbetar med samtalsbehandling för par, 
familjer och enskilda som har relationsproblem. Målet är 
att förbättra förståelsen för varandra och sig själva, och att 
tillsammans hitta olika lösningar på problemen.

Åsa Hjelte är delägare i advokatfirman Glimstedt i Örebro. 
Hon arbetar främst med familjerätt och avtalsrättsliga frågor, 
samt vårdnads- och boendefrågor, vilket innebär att hon ofta 
kommer i kontakt med både föräldrar, socialtjänsthandläggare 
och skolpersonal inom ramen för vårdnadstvister eller mot 
bakgrund av allmän juridisk rådgivning inom dessa frågor.
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Förtroendegruppen

Jenny Borgström är socionom och arbetar som skolkura-
tor. Som kurator ingår hon i skolans elevhälsoteam och har 
psykosocialt arbete som huvuduppgift. Jenny arbete syftar 
till att tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal 
försöka finna lösningar på de svårigheter som kan uppkom-
ma för enskilda elever och grupper i skolan. 

Tjänsten som kommunpolis i Falun innebär att vara en 
förmedlande länk mellan polis och kommun. 
Hans-Erik Rehnstam har en lång erfarenhet av polisens arbete 
mot narkotika. Under sin tjänstgöring hos Norrmalmspolisen i 
Stockholm tillhörde han under en tid gatulangningsgruppen, 
och efter flytten till Dalarna var han stationerad hos 
länsnarkotikaroteln i tio år. Hans-Erik har också hållit föredrag 
på skolor om narkotika.

Erika Larsson arbetar med budget och skuldrådgivning på 
Familjeslanten i Gävle. Erika har ett arbetssätt som är 
individanpassat för de som kommer för rådgivning, och 
också ett nytt tänk kring ett förebyggande arbete med 
bland annat föreläsningar och workshops.

Lena Mobrandt har en lång erfarenhet av arbetet vid Lafa som är 
ett kunskaps- och metodcentrum vid Stockholms läns landsting. 
Verksamheten vänder sig till de som arbetar med sexualitet och 
hälsa inom vård, skola, fritidsverksamheter och frivilligorganisationer. 
Ett av uppdragen är att implementera landstingets hbt-policy. Lena 
är också beteendevetare och diplomerad psykosyntesterapeut vid 
Psykosyntesakademin. Hon har dessutom arbetat med självmords-
förebyggande frågor vid NASP (Nationellt centrum för 
suicid-forskning på Karolinska Institutet) samt spelberoendefrågor 
vid Stockholms läns landsting.
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Förtroendegruppen

Paula Skånberg är utbildad barnskötare och har ett genuint intresse för barn och 
deras välbefinnande. Hon har på olika sätt arbetat med och för barn i hela sitt liv. 
Hon brinner för barn och deras rättigheter, skol- och föräldrafrågor. I dag har hon 
vuxna barn, bonusbarn och barnbarn. Hon har varit verksam som familjehem och 
kontaktfamilj i många år och öppnat sitt hem för barn som behövt en extra familj. 
Sedan mitten av 80-talet har hon varit aktiv i flertalet föräldraföreningar och under 
åren 2007-2010 var hon verksam på riksnivå i Hem och Skola. Paula har en mångårig 
erfarenhet och en bred kunskap om barn med särskilda behov och deras villkor i 
skolan och i samhället. Hon har under tio års tid stöttat föräldrar vid olika möten 
med rektorer och kommunala tjänstemän, och bidragit med kunskap om skollagen 
och LSS-lagstiftningen.

Birgitta Rausman har en lång erfarenhet som 
skolsköterska samt ett arbete med inriktning på medicinsk 
elevhälsa till friskolor. Hennes verktyg är hälsosamtalet som 
innebär samtal med elever om fysisk, social och psykisk 
hälsa.

Lena Söderqvist Määttä har varit verksam inom kommunal 
socialtjänst i drygt 20 år, de senaste tio åren som chef för 
mottagningsenheten i Eskilstuna. Lena startade Eskilstunas 
första familjecentral i slutet av 90-talet, och har en lång 
erfarenhet av arbete med barn och unga.
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Respons
Tidningen Respons kom ut fyra gånger under 2017 och distribuerades kostnadsfritt 

till våra företagsmedlemmar samt till alla skolor i Sverige. Till nummer ett och tre 

medföljde en annonsbilaga och till nummer ett och fyra medföljde även en affisch.

I Respons samsas nyheter och aktuell debatt med intervjuer med intressanta 

personer från skolans värld. Med innehållet i Respons vill vi inspirera och 

förmedla kunskap inom våra fokusområden, men förstås även erbjuda fängslande 

och tänkvärd läsning. Respons har en upplaga på 18 000 exemplar, och går även 

att läsa via vår hemsida.
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Vi värnar om ett varmare samhällsklimat i skolan och i hemmet där man blir sedd och hörd, 
en snällare värld helt enkelt. Ett av våra uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering.  
#allafårvaramed är Aktiv Skolas populära armbandskampanj som riktar sig till barnen. 
Vi vill att alla barn ska känna trygghet, glädje och gemenskap och våga utvecklas i en trygg 
miljö. Armbanden påminner oss om att allt blir roligare ju fler vi är, för tillsammans är bäst! 
Kompisarmbanden har blivit mycket omtyckta bland både stora och små och har bland annat 
delats ut i skolor på temaveckor.

För barnen

Jag och en hälsoinspiratör har varit runt i klasserna och pratat om kost, rörelse, 
sömn och skärmtid. Det har varit väldigt roligt att få träffa alla elever, och alla blev så 

glada över #allafårvaramed-armbanden vi fick av er. Tack!

- Maritha Sjöström, skolsköterska på Sjöängsskolan

“
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Till föräldrar

Det var en aha-upplevelse att se det man säger under ett introducerande föräldramöte i 
årskurs 1, skrivet på ett sådant tydligt, informativt och trevligt sätt. Föräldrahandboken är 

en perfekt förstärkning på det man som lärare vill förmedla till alla föräldrar.

- Eva-Lis Lindelund, Brunnsboskolan

“
Föräldrasamverkan är av största vikt för både skola och föräldrar, och Aktiv Skola arbetar för att 
föräldrar ska engagera sig mer i skolan. Vår ambition är att ge stöd till föräldrar i deras kontakter 
med skolan i form av vår egen föräldrasupport. Föräldrasupporten bistår med råd och vägledning 
angående exempelvis skollagen och uppbyggnad av föräldraföreningar.

Under 2016 tog vi för första gången fram Föräldrahandboken, en liten handbok som togs väl emot 
att både föräldrar och lärare. Den skickades ut till alla lågstadieskolor i hela Sverige och delades 
ut på föräldramöten. 2017 års upplaga av Föräldrahandboken släpptes för nya årskurs 1-elever och 
deras vårdnadshavare. Återigen en stor succé, och extrabeställningarna haglade in.

I handboken finns viktiga länkar och ett urval av bra saker att veta och tänka på inför barnets 
skolgång, till exempel vad man som förälder kan förvänta sig av skolan och betydelsen av fysisk 
aktivitet och goda matvanor. Handboken tar även upp vikten av en fungerande föräldraförening 
- det är vetenskapligt bevisat att på de skolor där det finns en fungerande föräldrasamverkan är 
barnen tryggare och det förekommer mindre mobbning och annan kränkande behandling. Vårt 
mål är att alla skolor i framtiden ska ha en fungerande föräldraförening där vi kan agera bollplank, 
hjälpa till i uppstarten och även stötta ekonomiskt om man önskar göra aktiviteter som främjar de 
områden vi verkar för.

Under 2017 trycktes även en ny, uppdaterad version av Lathund mot narkotika. Den handlar om 
hur man som förälder kan förebygga och upptäcka missbruk.
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Under 2017 deltog vi på Skolsköterskekongressen på Svenska Mässan i Göteborg, på 
SETT-dagarna på Kistamässan och på Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Vi knöt nya band, utökade vårt kontaktnät och delade ut vårt kostnadsfria material. Temat för 
Skolsköterskekongressen var elevhälsa, och vår rörelseaffisch Skaka loss med Tryggve och Joy blev 
mycket uppskattad. På SETT-dagarna medverkade vi för första gången och vi hade tre intensiva 
och roliga dagar tillsammans med besökare och andra utställare. Vilken härlig energi vi kom 
tillbaka med! På Skolforum delade vi ut mängder av Föräldrahandböcker, och vår Lathund mot 
narkotika tog snabbt slut. Under sammankomster som dessa får vi så mycket feedback och 
uppskattning, och det är värt väldigt mycket för oss.

Vi på Aktiv Skola har för avsikt att medverka på så många som möjligt av de mässor som är 
inriktade på de områden som vi jobbar och verkar för. Det är viktigt för oss att få presentera vår 
verksamhet och att få träffa andra engagerade personer inom skolan. Att möta personal inom 
skolvärlden är en betydelsefull del i vårt arbete då deras idéer till mångt och mycket ligger till 
grund för hur vi jobbar och för vilka områden som vi vill lyfta lite extra.

Mässor och kongresser

17



För skolan
Aktiv Skola har som främsta mål att ta fram utbildningsmaterial inom områden som ibland 
bortprioriteras. Vi jobbar med fem huvudområden: droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.
Fyra nummer av vår egen tidning Respons skickades ut under 2017. Respons fångar upp alla 
ämnen som vi på Aktiv Skola jobbar med samt lyfter roliga och motiverande arbetsmetoder. 
Vi intervjuar spännande människor, kända och okända, som delar med sig av sina erfarenheter 
och tankar kring de områden vi arbetar med.

Aktiv Skola önskar att alla barn rör sig minst 60 minuter om dagen, och kan några av dessa minuter 
förläggas under skoltid har vi vunnit mycket. Vi har producerat en affisch, Skaka loss med Tryggve 
och Joy, som tipsar om enkla och roliga rörelser som kan göras när som helst under skoldagen. 
Alla ska kunna vara med och göra rörelserna, sittandes eller ståendes överallt. 
Skaka loss-kampanjen blev ett populärt inslag som faktiskt tog oss ända till Stockholm och 
Kungliga slottet genom Carolina Klüft. Vi besökte vid ett flertal tillfällen organisationen Generation 
Pep för att presentera vårt viktiga arbete kring kost, motion, hälsa och rörelse.

Vår storsatsning under 2017 var filmen Jag tror jag är lite kär i dig. Tillsammans med filmbolaget 
Pophunters producerade vi en film om grooming som bygger på verkliga händelser, på kända 
och okända fall där framför allt unga flickor råkat väldigt illa ut. Filmen handlar om Nadja, en helt 
vanlig tonårstjej, som träffar en kille, William, på nätet. Först flörtar de och skickar oskyldiga 
meddelanden till varandra, men William vill snart mer. Jag tror jag är lite kär i dig skildrar hur lätt 
det är att manipuleras och hur snabbt en situation som från början verkar oskyldig kan övergå till 
ett sexuellt övergrepp. 

Filmen riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt, och ska endast ses i en lärares eller annan 
vuxens närvaro. Till filmen har vi i samråd med Ulrika Rogland producerat en lärarhandledning 
med diskussionsfrågor att jobba med i klassrummet.

Vi är stolta och glada för allt vi har åstadkommit under 2017 men vi är inte nöjda. Arbetet fortsätter 
med stor energi, energi som fylls på hela tiden tack vare det fantastiska gensvar vi får från skolor 
och föräldrar över hela landet. Kampen fortsätter för att alla barn ska få samma chans till en rolig 
och hälsosam skolgång.
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Rusta dåliga skolgårdar

Läxhjälp i skolan

Färre elever i varje klass

Obligatorisk ledarskapsutbildning för rektorer och lärare

Rörelseaktivitet 30 min/dag

Stäng dåliga skolor

Inför omdömde i social kompetens

Fler speciallärare till barn med särskilda behov

Skolfrågor bör vara blocköverskridande

Förstatliga undervisnigen

Opinionsarbete
Aktiv Skola har ett skolpolitiskt handlingsprogram och strävar efter att bli en stark part i skolfrågor, 
och på sikt också en naturlig samarbetspartner i ämnen som rör stiftelsens verksamhet. Vi anser 
exempelvis att man måste lyfta ut skolfrågorna ur blockpolitiken, att det ska gå färre elever i varje 
klass, att mobilförbud bör råda i skolan och att skolor som inte håller en bra utbildningsnivå ska 
stängas ner. 

Vår metod för att påverka skolpolitiken är att skapa opinion, detta görs genom att kontakta företag 
och informera om stiftelsens arbete. Vi sprider kunskap om de orättvisor för barn som i dag existerar 
på skolorna, samt den orättvisa som kan vara mellan olika skolor. Detta med en förhoppning om att 
få stöd till vårt arbete. 

Under 2017 utökade vi även vårt handlingsprogram med en punkt: mobilförbud i skolan.Vi vill av flera 
anledningar att Sverige tar efter Frankrike och inför mobilförbud. I undersökningar med elever som 
går i skolor som har infört mobilförbud anser de flesta att arbetsmiljön har blivit bättre. På låg- och 
mellanstadiet har man dessutom sett att fysisk aktivitet bland barnen har ökat på de skolor som infört 
mobilförbud. 

Läs mer om vårt handlingsprogram på www.aktivskola.org.
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Sponsring
Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Det innebär att vi inte är en ideell 
organisation. Vi brinner för de frågor vi driver och vi vill bidra så mycket vi kan för att skapa en 
bättre skola i Sverige. Vi har tagit hjälp av de kunnigaste personer vi har hittat för att förmedla 
aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor. Detta är inte gratis för oss, alla som 
arbetar i och för stiftelsen har löner och arvoden. Att vi jobbar professionellt är garanten för att vi 
inte kommer att tyna bort genom att förlita oss på ideella krafter.

Våra inhyrda informatörer jobbar för att dels stärka Aktiv Skolas varumärke men också för att 
motivera företag att stödja vår verksamhet. Utan våra sponsorer skulle vi inte kunna ta fram 
utbildningsmaterial, göra filmer eller erbjuda föreläsningar och rådgivning kostnadsfritt. Vi 
tillsammans bygger viktiga kontaktnät och ju fler företag som vill vara med och bygga vårt 
varumärke desto större chans är det att vår verksamhet kan fortsätta att växa, att vi kan producera 
högkvalitativt material, och påverka och bygga en stabil plattform och framtid för våra barn.

Jag tror jag är lite kär i dig är första filmen för ungdomar 
om ungdomar som påverkat mig på riktigt. Jag grät.

- Ida Arvidsson, socialpedagog på Rudenschöldskolan

“
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Mål och vision
Stiftelsens syfte och ändamål är att främja uppfostran och utbildning av barn och 
ungdomar genom att stödja föräldrar och skolpersonal i deras strävan efter att 
ge alla barn en trygg uppväxtmiljö, en allsidig utbildning och en god utveckling. 
Aktiv Skolas mål och mening är att alltid kunna förse skolor runt om i landet med 
aktuellt material inom viktiga områden som inte alltid högprioriteras på grund av 
ekonomin. Stiftelsen ska även arbeta aktivt i skolpolitiska frågor genom 
opinionsbildning, samt arbeta för att stärka inflytandet i varje skolform och 
samhället i övrigt för skolelever och föräldrar.
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Kontakta oss

019-368 07 50
info@aktivskola.org
www.aktivskola.org


