Protokoll styrelsemöte 2020-02-10
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Nina Andersson, Susanne Dagnekvist, Teresia Jensen, Marcus
Leyman, Lise-Lotte Malmgren, Linus Rundberg Streuli, Karin Fredriksson
Skogmark och Patrik Strömberg.
Adjungerade: Fredrik Håkansson och Roger Hargeskog (tom punkt 8).
Tid: kl 18.00 - 20.00
Plats: Backaskolan
1) Mötet öppnas
2) Val av mötesordförande och -sekreterare
Sittande utses
3) Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar
Suppleanter Susanne och Nina går in som ordinarie ledamöter för Anna
och Anna som är frånvarande.
Skolledningen adjungeras till och med punkt 9b.
4) Val av justerare
Nina Andersson och Patrik Strömberg utses
5) Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna
6) Beslutade bidrag och reviderat budgetförslag – ska komma underlag före
mötet från skolledningen på enheten ”Backaskolans Styrelse”, mappen
”Ekonomirapporter 19/20”
Kommunens budget gick igenom till slut. Vi väntar på stadsbidragen och
hur de kommer att fördelas inom kommunen. Situationen kvarstår
sedan senaste rapporten.
Orosmomenten enligt Roger är vikarielöner och fritidshemsbidragen då
många i klass 4-5 säger upp sina platser.
7) Rapporter från skolledningen
a) Ekonomisk rapport – vv se senaste underlaget på enheten
”Backaskolans Styrelse”, mappen ”Ekonomirapporter 19/20”

Roger går igenom resultatrapporten. De största avvikelserna är
justerade i budgeten.
Beslut: Styrelsen godkänner det reviderade budgetförslaget.
Roger träffar revisorn och jobbar med skarpt halvårsbokslut
måndag 17/2.
b) Information från AU
Besök av skolborgarrådet Sara Wettergren. Ett positivt besök, hon
träffade elever i femman och ett antal pedagoger som ville prata
med henne. Vår kritik verkar ha gått fram.
Vi har haft en del bekymmer med elever från Östergård hittills
under vårterminen. Fredrik har fått en plan från rektor på
Östergård som går ut på att en personal från dem är stationerad
vid våra byggnader när de har rast, samt en vid kiosken där både
deras och våra elever köper sitt godis. Personal följer även
eleverna från skolan till bussen när de slutar 14.30.
c) Byggnation/lokaler/utemiljö (se nya bygglovsritningar)
Fredrik går igenom förslaget som ska skickas in för bygglov.
NO-sal och NO-förråd samt ventilation i gymmet ska färdigställas
under vecka 8.
d) Info till/från elevråd och skyddsombud
Lilla elevrådet öppnar lekcontainern på onsdag.
e) Övriga rapporter
8) Datum för kommande styrelsemöten
Revisorn behöver kunna komma på nästa möte. Förslag på 11, 16 eller
19 mars. Vi avvaktar besked från revisorn.
Sedan 14 april samt 18 maj.
9) Punkter enligt styrelsens årshjul
a) Diskutera genomlästa policydokument och ev. behov av
uppdateringar
Linus uppdaterar policydokumenten redaktionellt.
Patrik bistår skolledningen med att ta fram förslag på ny policy
vad gäller förkomna/förstörda läromedel.

Karin följer upp matenkäten som skickades ut hösten 2018 och ser
om det finns poäng med att skicka ut en till.
b) Uppdatera årshjul (samt synka med skolledningens)
Teresia, Lise-Lotte och eventuellt Anna Klarin tar fram ett förslag
till nästa möte.
c) Förberedelser inför vår arbetsdag 7/3, kl 9-13
Marcus har skickat ut underlag inför arbetsdagen. Läs igenom
innan dess med fokus på jämförbarhet mellan enkäterna och
huruvida vi ska ha frågor mer styrda mot skolmaten.
10) Övriga frågor
a) Hemsidan
b) Skolmaten
c) Arbete med droger
11) Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

Linus Rundberg Streuli
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Nina Andersson

Patrik Strömberg

