Protokoll för styrelsemöte 2019-02-27
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Susanne Dagnekvist, Kristina Wennberg, Malin Wollmer, Marcus Leyman, Mattis
Gustavsson, Lise-Lotte Malmgren, Teresia Jensen, Linda Åsberg, Anna Klarin (senare), Anna Franzén.
Adjungerade: Roger Hargeskog
Linda och Susanne gick in som ordinarie i Anna och Malins ställe
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Mötet öppnades av Teresia.
Teresia valdes som mötesordförande.
Marcus valdes som mötessekreterare.
Adjungerad var Roger Hargeskog.
Dagordningen godkändes.
Susanne och Kristina valdes som justerare.
Föregående protokoll.
Marcus ordnar med pdf-versioner att läggas upp på backaskolan.se.
Elevråd/Skyddsombud
Styrelsen tar upp frågan om konkreta uppgifter till elevråd på nästkommande arbetsdag.
Föräldramöten
Klass 2 har haft föräldramöte, en utkomst av detta är att kommunikationen från
pedagogerna ut mot föräldrarna skall förbättras.
Ekocentrum
Roger för diskussioner med Stadsfastigheter om återställning av fastigheten och vilka delar
av kostnaden som tillfaller backaskolan. Roger går in med ett förslag till stadsfastigheter.
Ekonomisk rapport
Roger inkommer med halvårsbokslut till nästa styrelsemöte. Styrelsen ber Roger bjuda in
skolans revisor till detsamma.
Köket
Stadsfastigheter tar på sig att lägga nytt golv i kök och matsal utan extra kostnader för
skolan. Franchise-lösningar tycks efter efterforskningar inte vara ett rimligt alternativ till den
nuvarande mathanteringen.
Ombyggnad
Ombyggnationen är färdig, viss injustering vad gällande ventilation och fukt kvarstår. Inköp
av möbler/inventarier kvarstår likaså. Bygglov är inskickat för att göra om utemiljö.
Årshjul feb
a. Info-möte för köande barn
Styrelsen beslutar att inte ha Info-möte i år på prov. Mötet har tidigare lett till
missförstånd om sin innebörd då föräldrar felaktigt uppfattat inbjudan som en
bekräftelse på att barn fått plats på skolan.
b. Policyer
Krishanteringsplanen behöver uppdateras med roll-angivelser och generella
telefonnummer snarare än individuella namn och telefonnummer. Styrelsen ber
skolledningen se över vilka policys och handlingsplaner som finns lagkrav på och
vilka övriga som innefattas av god praxis, samt se till att dessa finns på plats och har
korrekt och uppdaterat innehåll. Teresia tar upp detta samt skolans ordningsregler
med skolledningen vid nästa AU-möte.

c. Verksamhetsplan
Styrelsen tar upp den liggande verksamhetsplanen på kommande extrainsatta
arbetsdag.
d. Beslutade motioner
Inga motioner.
15. Övriga punkter
a. Firmatecknare
Styrelsen beslutar att föreningen tecknas av Teresia Jensen ,
Kristina Wennberg, Roger Hargeskog samt Fredrik Håkansson
b. Lise-Lottes avtal
Lise-Lottes ersättning står inte i paritet med de ytterligare arbetsuppgifter hon har
utöver det normala styrelsearbetet. Styrelsen ber Lise-Lotte om ett underlag för en
ökning av ersättningen. Vidare samtal med Lise-Lotte och beslut förs av Teresia i
samråd med Kristina.
c. Arbetsdagen
Styrelsen ses kl 09-13 den 9:e mars 2019. På dagordningen ligger bland annat
styrelsens formella uppgifter, en genomgång av verksamhetsplanen, Arbetsgrupper
inom fokusområden - Matråd, Enkäter, Vision, Huvudmannaskap,
Avtal/ombyggnation. Upplägg med adjungeringar står också på agendan.
d. Skolenkäten Hösten 2018
Bordläggs till nästa möte. Styrelsen läser på sig tills dess.
e. Relationen med Östergård/Västergård
Backaskolans pedagoger bjöds in att samtala med Östergård/Västergårds pedagoger,
vilket tycks ha lättat något på stämningen. Situationen verkar för övrigt ha lugnat sig
något.
f. Närvarosystem (från föregående sammankomst)
Fritidsverksamheten genomför tester med Infomentors närvarosystem. Styrelsen tar
upp frågan efter att utfallet av testerna finns tillgängliga.
g. Styrelsens arvode - riktlinjer (från föregående sammankomst)
Styrelsens arvode räknas på närvaro, ersättning utgår med baserat på pedagogernas
snittlön per timme om totalt 16 timmar vid full närvaro.
16. Nästa styrelsemöte
2 maj 18:00
17. Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

-------------------------------------Marcus Leyman
Justerat av:

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

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

