Protokoll för styrelsemöte 2018-03-22
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Lennart Andersson, Gunilla Zelander, Susanne Dagnekvist, Marcus Borgen, Kristina Wennberg,
Bodil Böjer, Malin Wollmer, Marcus Leyman, Lise-Lotte Malmgren, Mattis Gustavsson. Adjungerade: Fredrik
Håkansson
Fasta punkter
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Lennart valdes som mötesordförande, Bodil valdes som mötessekreterare.
3. Dagordningen godkändes, adjungering på dagens möte var Fredrik Håkansson, Susanne går in för
Mattis när han lämnar vid behov av beslut.
4. Marcus B och Lise-Lotte valdes som justerare.
5. Föregående protokoll godkändes.
6. Elevråd - inget nytt
7. Rapporter från AU:
a. Incidentrapporter:
- Två incident sedan senast
b. Bidrag och beviljningar:
c. Ombyggnad och inredning:
- Vi förhandlar med stadsfastigheter om hyran och kontrakt, men dagens möte blev inställd.
Vi väntar på respons på tidsplan och har försökt få till ett möte snart. Inflyttning planerat till
vecka 15.
- Det har skickats in ansökan till Boverket om bidrag till renoveringar.
d. Annat:
- Skolans datasystem ses över och det har beställts en offert från kunnig företag. Alla ska
använda Team Drives nu.
- Pedagogisk afton, där man har arbetat med tydligare profil og pedagogisk plattform
- Rektor berättade att man starter lovskola över påsken och även planerar att ha det till
sommaren.
8. Ekonomisk rapport:
Varierande punkter
9. Extra elevintag: Lilla arbetslaget har efterfrågat mer information om funderingarna bakom
styrelsens beslut kring intag av extra elever. Information finns i protokollet. Rektor skickar ut
komplementerande information kring beslutet till alla medlemmar i morgon tillsammans med
protokollet från extramötet. Ledningen har tittat på hur vi organisatorisk ska få till det med fler
elever i klasserna. Ressoursfördelinger diskuterades. Styrelsen stödjer ledningens förslag.
10. Verksamhetsåret - vi tittar över årshjulet nästa gång.
11. Enkät - Kristina, Lennart och Gunilla skickar ut enkät och sammanställer efteråt.
12. Publicering av protokoll - styrelsen kommer skicka ut sina protokoll snabbare så medlemmar kan ta
del i styrelsens arbete och beslut. Styrelsen diskuterade om protokollen ska finnas på infomentor
eller hemsidan?
13. Språklig översyn stadgar - Marcus B föreslog att vi ser över det språkliga i stadgarna.
14. Parkerade punkter:
- Matrådet
- Skolchefsdag
- Vision för Backaskolan

- Föreningens hemsida
- Pedagogisk lunch
- Förslag till valberedningen: styrelseledamöter ska undantas uppdrag som torsdagsförälder,
klassföräldrar mm. om så önskas.
- Lönesättande/lönesamtal
Fasta avslutningspunkter
15. Föräldramöten – 17/4 träffas klass 1, 25/4 träffas klass 0
16. Feedback till/från elevråden – nästa gång
17. Övrigt – om elever slutar utan anledning, följar man upp med ett samtal för att ta reda på varför.
18. Nästa styrelsemöte är v.17 24/4 tisdag 18-20
v.21 22/5 tisdag 18-20
v.24 12/6 onsdag 18-20 (vid behov)
19. Mötet avslutades

Sekreterare för mötet

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

Justerat av:

--------------------------------------Marcus Borgen

---------------------------------------Lise-Lotte Malmgren

