Protokoll för styrelsemöte 2018-09-25
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Gunilla Zelander, Marcus Borgen, Kristina Wennberg, Marcus Leyman, Malin Wollmer
Fasta punkter
1. Mötet öppnades av viceordförande.
2. Marcus B valdes som mötesordförande
3. Marcus L valdes som mötessekreterare.
4. Adjungeringar var Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog
5. Dagordningen godkändes.
6. Malin och Kristina valdes som justerare.
7. Valberedningen.
Mandatperioder tar slut. Diskussioner om styrelsens behov av roller, någon med ekonomisk
och/eller juridisk bakgrund vore bra. Vi stämmer av med valberedningen innan årsmöte.
8. Elevråd.
Representanter från elevrådet bör ha en kanal via mail till styrelsen eftersom de inte alltid har
möjlighet att närvara kvällar. Malin tar upp med elevråden om kommunikation med styrelsen.
Elevskyddsombuden bör också ha en tydligare möjlighet att kommunicera direkt med styrelsen.
9. Rapport från AU
Lena Lindbom har sagt upp sig. Ledningen ser över möjligheter om arbetsfördelning och
omstrukturering. Styrelsen bör involvera sig i eventuella omstruktureringar. En del svåra
elevärenden, flera polisärenden där elever från externa skolor kommer över. Byggnationer i
byggnad 9 och Fäladskolan håller tidsplanen. Fortfarande struligt att få till reparation av ventilation.
Backaskolan en del av CTC - en insats inom förebyggande arbete för att motverka riskfaktorer
initierad av Malmö stad.
I Friskolenätverket PIK har man konstaterat att Malmö har betydande lägre skolpeng än övriga
kommuner, diskuterar hur man kan bilda opinion om detta. Styrelsen bör fortsättningsvis
undersöka om vi kan ge ytterligare stöd till detta.
System för närvarorapportering har diskuterats. Ledningen tycker inte att det nuvarande systemet
är optimalt. En modul för infomentor är under test.
10. Ekonomisk rapport
Rapporten ser positiv ut och är grundande för bokslutet. Några prominenta poster är skolmaten,
pedagogiskt material och inventarier som gått över budget. En anledning är att man budgeterat för
en högre hyra som ännu inte inträffat. Bidrag och sjukskrivningar bidrar även till positiv ekonomisk
utveckling. Skolledningen skulle eventuellt vara behjälplig av externa eller interna kompetenser för
hantering av ekonomi. Ledningen har dock arbetat med bättre rutiner kring inventarieinköp.
Diskussion om det är möjligt i vissa fall att ansluta till befintliga ramavtal med Malmö stad. Digitala
läromedel innebär stora fördelar men kräver insatser i form av arbete och förberedelser.
11. Årshjul
Poster till årsmöte, ordförande för mötet har tillfrågats och tackat ja, sekreterare skall tillfrågas.
Rapport om skolledningens verksamhetsberättelse flyttas till oktober.
12. Årsmöte
Roger tar hand om röstkort och röstlängder. Gunilla och Malin ordnar med fika och lokal. Årsmöte
hålls i matsalen eftersom Eko-centrum inte är tillgängligt vid tidpunkten. Malin tar upp
elevmedverkan med Erik.

13. Verksamhetsplan/berättelse
Genomgång av föregående verksamhetsplan. Marcus och Marcus tar bollen om nästa
verksamhetsplan.
14. Presentation av uppdrag/uppgifter (ALLA)
Kristina - Kassörens roll ligger i att kontrollera och ha översikt över budget. Kristina har även arbetat
med enkäter och analys.
Malins roll har relaterat till praktiska roller om arrangemang som årsmöte etc.
Gunilla har arbetat med enkäter och med att arrangera möten och årsmöte.
Marcus B’s roll har som vice ordförande, agera tf. mötesordförande. Arbetat med byggprojekt. Som
ordförande öppna möten skicka protokoll.
Roger (adj), belysa ekonomin, erfarenhet av styrelsearbetet och formulerar förväntningar på
huvudmannen.
Fredrik rapporterar om arbetet på ett pedagogiskt och ekonomiskt plan.
Styrelsen bör presentera för nya styrelsemedlemmar en introduktions-dokumentation som
involverar dokumentation av roller etc.
15. Vision för backaskolan
En del av verksamhetsberättelsen som presenteras vid årsmötet.
16. Köket/Matråd
Matråd har svårt att hitta lokal då skolan är stängd på kvällar. Förslag finns på en enkät riktad till
eleverna. Övriga delar parkeras.
17. Kommunikationskanaler
Styrelsen tycker att nyttjande av olika informationskanaler gentemot föräldrar ställer till det och att
arbetslagen kunde vara mer konsekventa i var och hur kommunikation sker. Diskussionen
återupptas vid nästa styrelsemöte.
18. Skolchef
Skolan behöver enligt skollagen skolchef. Det vanliga är att Rektor tillsätts som skolchef, styrelsen
beslutar att följa denna praxis.
19. Föräldramöten
Samtliga klasser utom 4 har haft, rektor har närvarat vid hälften och planerar närvara resten nästa
termin.
20. Övrigt
Lönepolicy - Skolledningen skall återkomma till styrelsen med tydlig lönepolicy samt eventuella
förslag om förändring av stadgar om tillämpligt.
21. Parkerade punkter:
- skolmaten
- kommunikation
- protokoll på hemsidan
22.
-

Beslut:
Malin kontaktar elevråden om kommunikationskanaler med styrelsen.
Lise-lotte och Kristina får lov att redovisa styrelseersättning till Roger.
Marcus B och Marcus L tar bollen med verksamhetsberättelse

23. Mötet avslutades.
Sekreterare för mötet

-------------------------------------Marcus Leyman

Justerat av:

--------------------------------------Kristina Wennberg

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

