Protokoll för styrelsemöte 2018-02-15
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Lennart Andersson, Gunilla Zelander, Susanne Dagnekvist, Marcus Borgen, Kristina Wennberg,
Bodil Böjer, Malin Wollmer, Marcus Leyman. Adjungerade: Lena Lindblom, Roger Hargeskog
Fasta punkter
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Lennart valdes som mötesordförande, Bodil valdes som mötessekreterare.
3. Dagordningen godkändes, adjungering på dagens möte var Lena Lindblom och Roger Hargeskog.
4. Gunilla och Malin valdes som justerare.
5. Föregående protokoll godkändes.
6. Elevråd
7. Rapporter från AU:
a. Incidentrapporter:
- 5 våld på lågstadiet
- 2 polisanmälningar, brand och våld
b. Bidrag och beviljningar:
- Fredrik jobbar mycket med skolbeviljningar
c. Ombyggnad och inredning:
- Ska vara klart till oktober, förutom byggnad 9.
- Vi förhandlar med stadsfastigheter om hyran och kontrakt.
d. Annat:
- Det har bildats en grupp som ska se över rasterna, Lena Lindblom är sammankallande.
8. Ekonomisk rapport: Ekonomin ser bra ut för i år.
Varierande punkter
9. Uppföljning av beslut på extra styrelsemötet: Skolledningen presenterade en konsekvensanalys av
förslaget som blev vedtaget av styrelsen i lördags. Förslaget går att genomföra med vissa
justeringar och skolledningen har många positiva idéer till skolans utveckling. Bl.a. går fyran från att
ha klasslärare till ämneslärare och halvklass i idrott. Beslutningen från i lördags kvarstår. Från
hösten blir det 26 elever i fsk, åk 1, åk 2 och åk 3. Från åk 6 blir det 28 elever i varje klass. Året efter
följer åk. 4 och 5 efter med 26 elever pga. platsbrist i barackerna.
10. Matrådet hade möte förra veckan, 4 föräldrar dök upp. Det stora problemet är att maten tar slut på
högstadiet.
11. Skolchefsdag: Marcus B är intresserad av att deltaga.
12. Vision för Backaskolan – Lennart önskar en diskussion om visionen för styrelsen.
13. Föreningens hemsida: Skolans hemsida behöver bli mer levande. Marcus L kollar med sina
kontakter om det finns någon som kan hjälpa oss.
14. Protokoll till medlemmarna: som tidigare beslutat ska de skickas ut via infomentor. Snabbare
justeringsprocess behövs.
15. Information till pedagogerna från kvällens möte om skolans utveckling (pkt. 9) skrivs efter mötet.
Fasta avslutningspunkter
16. Föräldramöten – inga planerade.
17. Feedback till/från elevråden – flyttas till nästa gång
18. Övrigt – Förslag till valberedningen: styrelseledamöter ska undantas uppdrag som
torsdagsföräldrar, klassföräldrar mm. om så önskas.

19. Nästa styrelsemöte är v. 12, 22/3 torsdag 18-20
v.17 25/4 onsdag 18-20
v.21 22/5 tisdag 18-20
v.24 12/6 onsdag 18-20 (vid behov)
20. Mötet avslutades

Sekreterare för mötet

-------------------------------------Bodil Böjer

Justerat av:

--------------------------------------Gunilla Zelander

---------------------------------------Malin Wollmer

