
Protokoll för styrelsemöte 2020-04-14 
Föreningen Backaskolan 
  

Medverkande: Anna Franzén, Teresia Jensen, Anna Klarin, Marcus Leyman, Lise-Lotte Malmgren, 

Karin Fredriksson Skogmark och Patrik Strömberg. 

Adjungerade: Fredrik Håkansson och Roger Hargeskog (tom punkt 8 a). 

  

Tid:  kl 18.00 - 20.00 

Plats: Online-möte via Google Hangouts – anslut med länk via kalenderinbjudan 

  

1)       Mötet öppnas 

Teresia förklarade mötet öppnat. 

2)       Val av mötesordförande och -sekreterare 

Teresia valdes som ordförande och Marcus som sekreterare i Linus frånvaro. 

3)       Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar  

Inga anm. 

4)       Val av justerare  

Anna F och Anna K 

5)       Föregående protokoll  

Styrelsen noterar att susanne ännu ej fått tillgång till hyresavtal. 

6)       Coronaeffekt på Backaskolan 

Styrelsen har haft stående extrainsatta styrelsemöten varje morgon sedan en tid 

tillbaka för att kunna snabbt agera på nya direktiv från myndigheter. Med början 14/4 

kommer vi ha möten tisdagar och fredagar. En positiv effekt har varit att skolledningen 

kunnat samla personalen mer regelbundet. Allmänt upplever skolledning såväl som 

styrelse att krisen hanteras under omständigheterna väl.  Styrelsen beslutar att 

godkänna hälsobesök med videolänk v.g. skolsyster. 

7)       Rapporter från skolledningen 

a)    Ekonomisk rapport  

Under mars månad har stadsbidrag beviljats om likvärdig skola, specialpedagogik för 

lärande, utökad elevhälsa samt stöd för högskolestudier inom specialpedagogik.  

Skolledningen presenterar på begäran från styrelsen från förra styrelsemötet några 

alternativ för besparingar för att undvika för stora konsekvenser med anledning av 

sänkta strukturbidrag. Styrelsen beslutar att ge skolledning befogenhet att med hjälp 

av personalnedskärningar och tjänsteförflyttningar reducera det annars förväntade 

förlustresultat för att i framtiden återbygga skolans buffer. Detta snarare än att öka 



elevintag. 

Minskade arbetsgivaravgifter under mars, april, maj och juni på grund av åtgärder 

med anledning av  coronaviruset kan eventuellt innebära en viss minskning av 

utgifter gentemot de som ökar p.g.a. ökat behov av vikarier. Fritidshemmet har 

fortsatt tappat något. 

b)   Information från AU 

Skolledningen informerar om incidenter på skolan samt omständigheter kring dessa. 

Utvärderingar om beslutet att förbjuda mobiler under skoltid har visat en stor 

önskan bland pedagoger att fortsätta. Enkätresultat visar att även elever uppskattar 

mobilförbud på lektionstid. 

c)    Byggnation/lokaler/utemiljö 

Lilla elevrådet tittar på förslag till utemiljö och har fått tillgång till bygglovshandlingar 

som underlag. 

d)   Info till/från elevråd och skyddsombud 

Skolan har haft en brandtillsyn med gott resultat. 

e)    Övriga rapporter 

8)       Punkter enligt styrelsens årshjul 

a)   Disk. policydokument och ev. behov av uppdateringar (”Policy i drogfrågor” som 

Linus delat med oss, ”Policy förkomna eller förstörda läromedel”) 

Styrelsen tittar på ett senare skapat dokument om drogpolicy för beslut på nästa 

styrelsemöte.  Styrelsen försöker hitta en tid för konsultation med Patrik om policy 

om förkomna eller förstörda läromedel. 

b)   Uppdatering av styrelsens årshjul 

Lise-lotte och Teresia har tagit fram ett förslag på uppdatering av styrelsens årshjul. 

Teresia delar uppdateringen så att styrelsen kan fatta beslut i frågan på nästa 

styrelsemöte.  

c)    Vårens enkäter 

Styrelsen har tidigare beslutat att skjuta på enkätutskick på grund utav 

coronavirusets konsekvenser. Styrelsen beslutar att nu skicka ut dem. 

Marcus delar exporter av enkäterna för en extra genomgång innan utskick. Styrelsen 

beslutar att enkäterna skickas ut innan Aprils slut. 

d)   Medarbetarsamtal skolledningen 

Lise-Lotte har haft medarbetarsamtal med Fredrik om både de verksamhetsmässiga 

samt personliga formulerade målsättningarna. Lise-Lotte och Teresia har en planerad 

uppföljning på den workshop de hade hösten ‘19. 

9)       Övriga frågor 



Vi diskuterade formell hantering av beslutsfattning vid de extrainsatta styrelsemöten 

som hålls tisdagar och fredagar. 

 

Teresia har bett linus och Roger att lägga upp de protokoll som fattas på hemsidan. 

10)   Mötet avslutas 

 

Sekreterare för mötet 
 
 

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

Justerat av: 
 

 
--------------------------------------- ---------------------------------------- 
Anna Franzén Anna Klarin 
 


