Systematiskt kvalitetsarbete
På huvudmannanivå för Backeboskolan ekonomisk förening
Organisationsnummer 716422-1470

För Läsår 2018-2019
Upprättad inför läsår 2019-2020
Verksamheten som styrelsen för Backebo ekonomisk förening ansvarar för
omfattar en förskola med två avdelningar samt grundskola med förskoleklass och
årskurs 1 till och med årskurs 6 samt fritidshem.
Styrelsen lämnar följande redovisning för det systematiska kvalitetsarbetet.
Därutöver finns verksamhetens kvalitetsdokument på enhetsnivå för förskola och
förskoleklass/grundskola/fritidshem som rektor upprättat.
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REKRYTERING AV ELEVER / SKOLANS KÖSYSTEM
Rektor har tillsammans med IT-support PrimeQ förändrat administrationen av
kösystemet för enheten till en delvis webbaserad lösning. Syftet är att underlätta
arbetet med köadministrationen samtidigt som rättssäkerheten ökar. Styrelsen kan
konstatera att ovanstående förändring medfört en stor förenkling när det gäller
hanteringen av kön. Idag sker ansökningarna digitalt och kräver ingen administrativ
tid för skolan.
Skolan har, liksom under föregående läsår, bedrivit ett aktivt arbete för att rekrytera
elever/barn till verksamheten. Styrelsen vill framhålla vikten av att detta arbete även
fortsättningsvis bedrivs på ett aktivt sätt.
Backebo förskola ingår i kommunens kösystem och förskolan utgör en naturlig
rekryteringsbas för skolverksamheten.
Styrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen, inte minst mot
bakgrund av att kostnaden för kvalificerade lärare ökar. Känsligheten för minskning
av elevantalet är hög. Styrelsen stöttar ledningens tankar om möjlig expansion för
att uppnå skalfördelar och bättre klara omkostnader, allt för att utveckla skolan till
elevernas och lärarnas bästa.
ELEVANTAL
Under de sex senaste åren har elevantalet varierat mellan 161 och 174 elever i
förskoleklass till och med årskurs 6. En uttunning av elevantalet sker framför allt i
årskurs 4 – 6. Elever byter skola för att de önskar sig en annan skolform, en annan
inriktning (musik, sport) eller för att de byter bostadsadress. Målet är att ha mellan
170 och 175 elever i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 6. I dagsläget har
skolan 174 elever.
Det är vanligt att några elever byter skola under åren hos oss och det är svårt att
fylla upp dessa platser under pågående läsår. Vi tar in elever under pågående läsår
om vi bedömer att det finns plats i den efterfrågade årskursen. Ambitionen är att ta
in 26 elever i förskoleklass. Det är viktigt att bibehålla antalet elever, vilket styrelsen
regelbundet kommer följa upp.
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LOKALER
Under de senaste åren har styrelsen tagit fram flera olika förslag på tillbyggnad
alternativt ombyggnation. Inget av dessa förslag har dock genomförts eftersom
styrelsen saknat ett helhetsgrepp över behovet av ändamålsenliga lokaler. Inget av
förslagen genomfördes under läsåret 2018/2019. Under en längre tid har det
framkommit att det finns behov av att förbättra tillgången till lokaler när det gäller
undervisning i ämnet idrott och hälsa.
För att få fram ett bättre beslutsunderlag beslöt styrelsen den 21 augusti 2018 att
tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att göra en noggrann inventering och
prioritering av skolans lokalbehov. Gruppens redogörelse samt skolans ekonomi får
sedan utgöra underlag för styrelsebeslut under kommande verksamhetsår när det
gäller lokalfrågan. Den arbetsgrupp som tillsattes under 2018 har lagt fram ett
lokalförslag när det gäller undervisningen i idrott och hälsa. Förslaget innebär i
korthet att vi bygger omklädningsrum inom skolområdet för att därigenom kunna
förlägga större del av undervisningen i idrott och hälsa till skolans lokaler/område.
Styrelsen kommer under innevarande läsår ta ställning till förslaget.
Skolbibliotek. Under det gångna verksamhetsåret har skolan genomfört en
förändring av organisationen och elevernas tillgång till det material som skall finnas
tillgängligt i ett skolbibliotek. Styrelsen kommer under detta verksamhetsår ha en
fortsatt dialog med skolledningen när det gäller utformandet av skolbiblioteket.
RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE
Uppföljning av nöjdhetsenkät från Nacka kommun.
Varje läsår skickar Nacka kommun ut en enkät till samtliga skolor i kommunen,
såväl kommunala som fristående. Enkäten vänder sig till vårdnadshavare i
förskoleklass, årskurs 3 samt årskurs 6. Elever i årskurs 3 och 6 får också besvara en
enkät. Nöjdheten kring vissa frågor var otillfredsställande låg när det gäller
Backeboskolan. Som framgår av enhetens kvalitetsredovisning för grundskolan har
skolan på olika sätt arbetat för att förstå vad vissa låga resultat beror på. Lärarna
har i vissa årskurser tillsammans med eleverna analyserat resultaten. Skolan har
också som rutin att återkoppla resultaten från dessa enkäter på föräldramöten.
Styrelsen avser att under kommande läsår, 2019-2020, försöka få en tydligare bild
av nöjdheten kring de frågeställningar i enkäterna som visade dåliga resultat.
•

Uppföljning av förtroendet för rektor. Utifrån resultat från tidigare enkäter när
det gäller förtroendet för rektor har styrelsen under det gångna läsåret

Vikingshillsvägen 68, 132 37 Saltsjö-Boo www.backeboskolan.se
3|2

genomfört individuella samtal med samtliga medarbetare. Syftet var tvådelat,
dels få ta del av medarbetarnas synpunkter på skolans organisationsform, men
också att få en bild av hur medarbetarna såg på rektor och hur denna
genomförde sitt uppdrag. Intervjuerna genomfördes av föräldrarepresentanter i
styrelsen samt ordförande. Alla medarbetare utom en, uttalade stort
förtroende för skolans rektor och övrig ledningspersonal. För att få en
fördjupande bild från vårdnadshavarna informerades samtliga vårdnadshavare
om möjligheten att direkt till ordförande maila in förtydligande kring hur de
uppfattade att rektor genomför sitt uppdrag. Denna mailadress kunde endast
styrelsens ordförande öppna och läsa. Fyra mail inkom, varav tre var mycket
positiva men en vårdnadshavare uttryckte missnöje men ville inte, trots
uppmaning från ordförande, precisera sitt missnöje med hur rektor genomför
sitt uppdrag.
•

Styrelsen vill också lyfta det faktum att det finns elever som i enkäter uppger att
det på skolan finns vuxna som de är rädda för. Styrelsen kommer fortsätta följa
upp den här frågan då inget barn ska känna sig otryggt i skolan.

Områden som styrelsen särskilt kommer följa och arbeta med under kommande läsår:
Nöjdheten när det gäller verksamheten i fritidshemmet.
Skolbarnens upplevda trygghet.
Betygen, resultat i respektive ämne.
Skolans lokalbehov.
Samarbete med personalråd och nystartad föräldraförening.

MODERSMÅLSUNDERVISNING
Uppföljning: Frågan om modersmålsundervisning behandlades i föregående
kvalitetsdokument. Styrelsen konstaterar att skolan följer lagstiftningen kring
rätten till modersmålsundervisning.
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BACKEBOSKOLAN EKONOMISK FÖRENING.
Cirka 50 procent av vårdnadshavarna är medlemmar i Backebo ekonomisk förening.
Mycket av föregående styrelses tid upptogs av arbete med att förändra föreningens
stadgar. På senaste årsmötet antogs nya stadgar och en viktig förändring är att
fortsättningsvis kommer varken vårdnadshavare eller personal att ingå i skolans
styrelse. Styrelsens sammansättning är ny sedan våren 2019 och består av tre
externa ledamöter. På årsmötet bestämdes att en fjärde ledamot ska väljas på
nästkommande ordinarie årsmöte, hösten/vintern 2019. Skolans stadgar är
uppdaterade i enlighet med organisationsförändringen.
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