Protokoll styrelsemöte 2020-05-18
Föreningen Backaskolan

Närvarande: Nina Andersson, Susanne Dagnekvist, Anna Franzén, Teresia Jensen, Anna
Klarin, Marcus Leyman (från 7b), Lise-Lotte Malmgren, Linus Rundberg Streuli, Karin
Fredriksson Skogmark (från 7a) och Patrik Strömberg. A
 djungerade: 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
2) Val av mötesordförande och -sekreterare
a. Sittande utses
3) Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar
a. Dagordningen godkännes
b. Fredrik och Roger adjungeras till och med punkt 8
4) Val av justerare
a. Nina och Anna Klarin utses
5) Föregående protokoll
a. Föregående protokoll lämnas till handlingarna
6) Backaskolans hantering av covid-19
a) Hur vi agerar om vi får bekräftade fall på skolan
○ Skolledningen tar kontakt med en smittskyddsläkare och tar
beslut om vidare åtgärder i samråd med denne.
b) Skolavslutningen
○ Skolledningen har gjort ett körschema. Förskoleklassen och
klass 9 har utomhus med föräldrar närvarande, övriga klasser
i respektive klassrum. Problemet verkar vara tårtkalaset.
c) Underlag för betygsättning i åk 9
○ Vi applicerar grundskoleförvaltningens riskbedömning
d) Digitala föräldramöten/digitalt öppet hus
○ Tankar lyfts, inget konkret
7) Rapporter från skolledningen
a) Besparingsplan inkl. resursplanering inför höstterminen
■ Riskbedömning och förhandling enligt MBL genomförda
med fackliga representanter. Skolan går vidare med de
förslag som lagts så när som på en tjänst.
■ Efter genomförda nedskärningar samt en del rekryteringar
hamnar budgeten på ca 200 000 kronor plus. Då är det
räknat på en löneökning med 1%, här avvaktar man för att

se vilket håll bidragen går åt. Man väntar också på besked
om tilläggsbeloppen, de väntas komma efter midsommar.
b) Ekonomisk rapport – vv se senaste underlaget på enheten ”Backaskolans
Styrelse”, mappen ”Ekonomirapporter 19/20”
■ Underlaget är inte uppdaterat vid tiden för mötet. VAB och
sjukskrivning ligger bakom. Likviditeten ser god ut.
Sjukskrivningar och vikariekostnader ser ut att ta ut
varandra. De tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna är
förstås positivt. Ett resultat på minus 500 000 kronor verkar
inte troligt.
■ Administratören slutar i november. Vi behöver tänka till
om hur den tjänsten ska se ut i framtiden. Skolledningen
räknar med att det blir en 50%-tjänst efter att nuvarande
administratör slutat.
c) Information från AU
■ Anmälan Datainspektionen
● En personuppgiftsincident har inträffat och är
anmäld till Datainspektionen. Skolans rutiner
gällande inloggning på datorerna har stramats upp.
Ingen polisanmälan gjord ännu.
■ Fortsatta problem med elever Östergårds/Västergårds
skoldaghem
● Marcus har sammanställt dokumentation från
incidenter sedan 2016 och kontaktat
Grundskoleförvaltningen. Vi diskuterar hur vi ska gå
vidare. Förslag finns på att AU ska ha ytterligare ett
möte med representanter från rektor och enhetschef,
att anmäla verksamheterna till Skolinspektionen,
samt att skriva en debattartikel. Marcus tar kontakt
med Skolinspektionen för att se hur vi går vidare på
det spåret, och skriver på en anmälan tillsammans
med Fredrik och Lise-Lotte. Teresia korrekturläser.
Anmälan bör skickas in innan nästa styrelsemöte.
d) Byggnation/lokaler/utemiljö
e) Info till/från elevråd och skyddsombud
f) Övriga rapporter
8) Punkter enligt styrelsens årshjul
a) Vårens enkäter
○ Utskickade till elever, vårdnadshavare och personal.
○ Deadline 29/5. Roger skickar ut påminnelsemail och pedagogerna
påminner i veckobreven. EN sista påminnelse skickas ut dagen
innan deadline.

b) Policy i drogfrågor – beslut om vi vill låta publicera sid 1-2 (ej sid 3 som
rör personal) på hemsidan:
https://docs.google.com/document/d/1m3GpJ95TtDycpEIRMO46lOvqAo9f
gxT5DOAe5fmuyWY/edit?usp=sharing
○ Beslut: Vi publicerar sidorna 1 och 2 i drogpolicyn på hemsidan.

○ Karin är intresserad av att hjälpa till att fördjupa skolans arbete i
narkotikafrågor. Kanske en extern föreläsare i höst?
c) Policy förkomna eller förstörda läromedel
○ Datorer - Patrik kollar med Stefan Riese om vilka skador som är
vanligast och om det går att se mönster.
d) Pedagogmiddag
○ 12/6 på Lokstallarna. Nina bjuder in.
e) Uppdaterat årshjul för styrelsen att ta beslut om godkännande:
https://docs.google.com/document/d/1JBYFRfFZ8k8vUOBsJM4Gu7qXhac_
gxMIRyMJZ2rSJrw/edit?usp=sharing
9) Övriga frågor
a. Nästa styrelsemöte 16/6 17.30-20.30 med bensträckare i mitten.
Fokus på att gå igenom enkätsvaren.
10) Mötet avslutas
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