
Regler för medlemskap i Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro. 

Källskolans huvudman är en ideell förening, Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro. Enligt 
föreningens stadgar ska medlemskap erbjudas alla vårdnadshavare i samband med barnets/elevens 
start på Källskolan. Detta görs genom ett frågeformulär som tillställs alla nya vårdnadshavare via 
Schoolsoft i samband med att barnet/eleven börjar på Källskolan. 

Genom att vara medlem i föreningen, har man rösträtt på föreningens årsmöte, och möjlighet att 
vara med och välja vilka personer som sitter i styrelsen, och därmed också en chans att själv bli 
invald. Styrelsen är Källskolans huvudman och har det högsta ansvaret för skolan. Styrelsen kan också 
påverka skolans arbete och prioriteringar på ett övergripande plan, inom ramen för vad skollagen 
stadgar. Källskolan ser gärna att så många som möjligt av föräldrarna är medlemmar i föreningen! 

Obs! Medlemskap i föreningen påverkar på intet sätt ett barns skolsituation eller föräldrars 
möjligheter att påverka skolarbetet enligt de riktlinjer Skolverket har för vårdnadshavares inflytande i 
skolan. 

Villkor för medlemskap 

 Medlemskapet är frivilligt, och gratis så länge man har barn på skolan. 
 Som medlem godkänner man att man *stöder föreningens syfte, (§ 1 i stadgarna), vilket är 

ett krav för att få vara medlem, (§ 3 i stadgarna). 
 Personer som inte är vårdnadshavare, kan också ges möjlighet att vara medlemmar i 

föreningen. Detta sker genom en ansökan till styrelsen, som har att godkänna medlemskap, 
enligt § 3 i stadgarna. Även här behöver den ansökande godkänna att den understödjer 
föreningens syfte.  

 För icke vårdnadshavare tillkommer en medlemsavgift om 100 kr/år. Medlemskapet 
bekräftas/förnyas varje år genom inbetalning av årsavgiften. Detta gäller ej den som är 
medlem i styrelsen eller personal på skolan. 

 Medlemskapet avslutas automatiskt då man inte längre är vårdnadshavare till ett barn på 
Källskolan. Möjlighet till fortsatt medlemskap finns, genom att ansöka till styrelsen. Se ovan. 

 Medlem kan när som helst själv begära utträde ur föreningen genom att meddela styrelsen. 
 

Frågor för medlemskap 

Ja, jag stöder föreningens syfte, enligt § 1 i stadgarna. 
Ja, jag vill vara medlem i föreningen. 

Utdrag ur stadgarna: 

§ 1. Föreningens ändamål är att verka för utbildning på evangelisk-kristen grund med Bibeln 
som högsta rättesnöre för människans tro och liv. Skolans utbildning är konfessionell och 
dess undervisning är ickekonfessionell. 

Stadgarna i sin helhet finns att läsa här, http://kallskolan.se/images/pdf/stadgar_140922.pdf 

* ”Stöder” betyder inte att man måste vara personligt kristen, men man uttalar stöd för föreningens 
syfte. 
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