Protokoll för styrelsemöte 2018-10-30
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Gunilla Zelander, Susanne Dagnekvist, Marcus Borgen, Kristina Wennberg, Bodil Böjer, Malin
Wollmer, Marcus Leyman, Mattis Gustavsson, Lennart Andersson, Lise-lotte Malmgren. Adjungerade:
Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog
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Mötet öppnades av viceordförande.
Marcus B valdes som mötesordförande.
Bodil valdes som mötessekreterare.
Adjungeringar var Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog.
Dagordningen godkändes.
Mattis och Susanne valdes som justerare.
Elevråd.
Malin har pratat med elevrådet, som blev glada för att vi gärna vill kommunicera mer med dem.
Det bestämdes att man framöver på andra mötet efter årsmötet ska prata om vem som ska gå på
elevrådet och presentera styrelsen. Dessutom pratas om elevskyddsombuden borde ha en
möjlighet att kommunicera direkt med styrelsen.
8. Rapport från AU
På dagens AU möte diskuterades förändring i skolledningen, elevärenden och personalärenden.
Bidrag: Fredrik har överklagat beslut om avslag på tilläggsbidrag. Skolan fick rätt och får nu
tilläggsbelopp för elever som har specialbehov.
Skolan har dessutom fått beviljat statsbidrag för likvärdighet i skolan och kompetensutbildning
inom samma ämne.
Skolinspektionens dag 26/11 på Malmö Universitet: Rektor har anmält sig men kan inte gå pga.
utvecklingsdag på skolan och uppmanade styrelsen till att få någon representant från styrelsen att
gå.
9. Budget: Föreningen hade budgeterat med ett överskott på ca 36tkr fg år, utifrån 2017 års
ekonomiska förutsättningar gällande skolbidrag samt med beaktande av ej fulltaliga klasser och
ännu ej fullt debiterad hyra. Årets resultat visar på ett överskott på ca 24tkr och en omsättning runt
30milj SEK. Vi har under verksamhetsåret skrivit ett tilläggsavtal med stadsfastigheter avseende
verksamhetsanpassningar av lokalerna. Denna investering uppgår till 1.100 tkr vilken kommer att
avbetalas i enlighet med avtalets längd. Ombyggnaden av Backaskolan går framåt, och den senaste
tidsplanen verkar hålla. Byggnad 9 beräknas inflyttningsklar i november 2018 och Fäladsskolan i
januari 2019. Då kan vi äntligen vara helt inflyttade, både ekocentrum och paviljongerna blir då
avvecklade. Den verksamhetsförändring som är en konsekvens av att stadsfastigheter tagit över det
inre underhållet har gjort att vi under verksamhetsåret varit tvungna att avveckla vaktmästeriet. Vi
har också tagit in fler elever i förskoleklass till årskurs 3 enligt styrelsens beslut för att klara de nya
ekonomiska förutsättningarna. Under verksamhetsåret 18/19 kommer vi att fylla på i övriga klasser
utifrån samma riktlinjer då lokalerna står färdiga. Verksamhetsåret 2018/19 års budget visar på ett
överskott om ca 50 tkr och då har vi räknat med att en del av de nya hyrorna debiteras fullt ut från
januari 2019. Skolbidragen räknas enligt 2018 års nivåer och fulla klasser enligt skolans nuvarande
riktlinjer. Fortfarande finns det marginaler i vår buffert för att täcka både ett eventuellt oförutsett
underskott och investeringar i nya inventarier, styrelsen gör bedömningen att likviditeten
fortsättningsvis är god och ser med tillförsikt fram emot kommande verksamhetsår.
Avgränsning av mark: Möte 7/11 ang. avgränsning av mark/skolgård.
10. Förändring i skolledningen: Skolledning och styrelse har diskuterat arbetsfördelning och
omstrukturering och bestämt sig för att utlysa en 1,5 persons administrativ tjänst istället för Lena
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Lindblom. Omstruktureringen säkrar de administrativa uppgifter, som Roger har suttit ensam med
tidigare. Dessutom uppdelas ledningsuppgifter tydligare i ledningen, så rollerna blir tydligare och
personalen vet vart de ska vända sig med frågor och problem. Skolledningen tar hand om
rekryteringsprocessen, styrelsen medverkar vid sista intervjun. I samband med detta ska styrelsen
se till att ha en slutintervju med Lena Lindblom.
Årshjul:
Planering inför årsmötet: det har inte kommit in några motioner, verksamhetsberättelsen är på
gång och ska helst skickas ut nån vecka innan. Marcus B och Marcus L skickar ut förslag senast
fredag nästa vecka. Revision till nästa gång.
Julfest: Festen hålls på skolan 20/12 efter önska från lärarkollegiet. Julklapp på 300 kr. till
personalen.
Årsmötet: Avstämning av uppgifter inför mötet: Sara Lhådö är sekreterare, Fredrik Månsson är
ordförande, Roger håller i röstlängd, Malin och Gunilla har fixat lokal, Erik ställer upp med ett gäng
elever till underhållning.
Årsberättelse: se årshjulet
Vision för Backaskolan
Det har påbörjats ett visionsarbete i styrelsen, som den nya fortsätter med.
Köket/Matråd
Det har skickats ut en enkät till elever och personal på uppmaning av matrådet, 98 elever har svarat
och ca. hälften av personalen. Bör följas upp med djupintervju med både personal och elever. Det
behövs ett helhetsgrepp på maten. Av enkäten framkommer det att det finns saker som bör
förbättras både vad gäller mat och miljö, utifrån hur både personal och elever svarat.Hela
situationen med köket är inte optimal och en konsult har tittat på arbetsmiljön i köket. Mat och
arbetsmiljö ska prioriteras framöver vilket tas upp på styrelsemötet i december. Frågan tas upp i
skolans verksamhetsberättelse.
Kommunikationskanaler
Det behövs bättre kommunikation mellan styrelse och personalen: styrelsen diskuterade hur detta
kan säkras. Mötesprotokoll skrivs direkt på teamdriven och kan användas av styrelsemedlemmar
som underlag till att informera övrig personal om diskussioner och beslut i styrelsen. Det skickas ut
veckobrev från skolledning till personal. Styrelsen önskar att ta del i detta brev.
Protokoll sedan förra årsmötet ska läggas in på hemsidan utan underskrift. Sekretessavtal och avtal
om personuppgifter (GPDR) ska skrivas under på första styrelsemöte efter årsmötet.
Föräldramöten: inga sedan senaste möte
Övrigt
Nästa möte: 14/11 kl. 18.
Parkerade punkter:
- skolmaten
- protokoll på hemsidanBeslut:
- Styrelsen godkände att en 1,5 persons administrativ tjänst utlysas.
- Julfest 20/12. Julklapp på 300 kr. till personalen.
- Styrelsen ska ha del i rektors veckobrev till personalen.
- Protokoll sedan förra årsmötet ska läggas in på hemsidan utan underskrift.
Mötet avslutades

Sekreterare för mötet

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

Justerat av:

--------------------------------------Susanne Dagnekvist

---------------------------------------Mattis Gustavsson

