Protokoll för styrelsemöte 2019-06-12
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Susanne Dagnekvist, Kristina Wennberg, Malin Wollmer, Marcus Leyman, Mattis
Gustavsson, Lise-Lotte Malmgren, Teresia Jensen, Linda Åsberg, Anna Klarin, Anna Franzén.
Adjungerade: Fredrik Håkansson (t om punkt 9)

1.

Mötet öppnas
Mötet öppnades av Ordförande
2.
Val av mötesordförande och -sekreterare
Teresia valdes till mötesordförande, Marcus valdes till mötessekreterare
3.
Adjungeringar
Adjungerad var Fredrik Håkansson, Susanne Dagnekvist går in som ordinarie
4.
Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
5.
Val av justerare
Malin Wollmer samt Anna Klarin valdes till Justerare
6.
Föregående protokoll
Inga anmärkningar
7.
Ekonomisk rapport
Inget bokslut att rapportera.
Bidrag för bibliotek har medgivits skolan, kan användas för satsningar inom läsning.
Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder har skickats in.
Bidrag för resurser har inte medgivits efter förväntan, ledningen arbetar vidare med
överklaganden för att täcka upp bättre. Ledningen tycker att motiveringarna till lägre
än förväntat och nekat bidrag är dåliga och kommer att yrka på bättre förklaringar.
Det eventuella bortfallet av bidrag har lett till en oro bland personalen på skolan.
Viss oro skulle kunna dämpas om ledningen gick ut med tydliga förklaringar till
personalen, denna kommunikation kommer ske under kommande planeringsdagar.
Ledningen har tidigare haft framgång med överklagande.
Styrelsen beslutar att ledningen skall skicka underlag för ekonomisk rapport i god tid
innan nästa styrelsemöte.
Marcus skall undersöka med revisor om eventuella kommande ändringar av
momsregler för friskolor.
8.
Rapporter från skolledningen
8.1. Förändringar i policyer
Inget nytt att rapportera.
8.2. Byggnation/lokaler/utemiljö - inkl rapport från möte 10/6 med Fastighets- och
gatukontoret
Ledningen har träffat representanter från gatukontoret samt stadsfastigheter om
nybyggnationen vid bollhuset samt byggnad 3. Grundskoleförvaltningen kommer att

behålla byggnad 3. Den nya byggnaden vid bollhuset är anpassad för 60 personer. En
ny byggnad som verkar intressant undersöks. Uppföljning sker i september.
8.3. Sege Parks sociala handlingsplaner
Händer mycket, styrelsen diskuterar medtagen dokumentation.
8.4. Övriga rapporter
Arbete pågår med att utvärdera andra skolsystem än infomentor, externa resurser
har tagits in för att hjälpa till med förståelse.
Sena intag är överrepresenterade bland incident-rapporterna; styrelsen diskuterar
om ett system eller en process kanske kunde utvecklas för att stödja sena intag.
Ett dansprojekt planeras med grund på inkommet bidrag “skapande skola”.
8.5. Skolinspektionens besök kring modersmålsundervisning i minoritetsspråk
lämnar ännu inget att rapportera, vi avvaktar godkännande. Språkcentralen finns
tillgänglig för att bistå med hjälp i ämnet.
8.7. Övrigt aktuellt
PIK erbjuder en utbildning för huvudmän som styrelsen skulle kunna medverka på.
Fredrik anmäler tre från Backaskolan.
Incidenter diskuterades.
9.
Köregler
Nuvarande regler gör det svårare för på året sent födda att få plats på backaskolan.
Förslag ligger om att reglerna skall ändras. Styrelsen beslutar att skapa en
arbetsgrupp med Anna Klarin, Roger Hargeskog som ska ta fram ett förslag till ett av
höstens styrelsemöten.
10.
Punkter enligt styrelsens årshjul
10.1. Enkätgruppen redovisar utvärdering av nyss genomförda enkäter
Skolan bör kommunicera mer ut mot föräldrar om arbetet kring trakasserier och
diskriminering. En del kritik har mottagits riktad mot utformningen av enkäten,
styrelsen håller med om den mesta av kritiken.
Baserat på enkätens resultat tittar styrelsen vidare på de tre punkterna med mest
anmärkningsvärt resultat:
● Maten
○ Mat & kök måste vidareutvecklas kvalitetsmässigt
● Kommunikation
○ Kommunikation internt
● Utemiljö
○ Vidareutveckling av utemiljö
Styrelsen beslutar att omformulera enkätfrågorna.
Marcus & Kristina redogör för resultaten av enkätfrågorna inför skolledningen.
10.2. Pedagogmiddagen
47 har anmält sig till middagen.
11.
Övrigt
inget övrigt togs upp.

12.
13.

Datum för höstens möten
13 augusti kl 18-20
Mötet avslutas.

Sekreterare för mötet

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

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

---------------------------------------Anna Klarin

