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Styrelsemöte Backeboskolan Ekonomisk förening 

2021-02-08 
PROTOKOLL No 1/2021 

Närvarande:  
Andreas Falkenmark (AF), Karin Holmquist (KH), Lennart Andersson (LA) 
Jessica Grandin (JG) och Camilla Carlsson Fogelström (CCF) deltog som adjungerade.  
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av sekreterare och justeringsperson 

CCF valdes till sekreterare och LA till justerare.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Föregående mötesprotokoll no 7 /2020 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 

5. Rektors rapport     

- Ekonomisk rapport 

JG gick igenom halvårsrapport från Pia Berg 

Vi ligger på högre resultat än budgeterat. Det finns dock flera poster som är periodiserade och 

därför ger halvårssiffrorna bara en indikation.  

Förskolans resultat beror på att vi inte fick hela statsbidraget för minskade barngrupper. Ökade 

personalkostnader på grund av vikarier.  

Oroväckande att förskolan alltid ligger på gränsen ekonomiskt trots att vi har fler barn än 

Skolverkets riktlinjer samt enbart två förskollärare. Hyreskostnaden är avgörande. JG och AF tar 

en diskussion med kommunen om detta. Denna fråga måste vi återkomma till. 

- Personal, organisation 

Ledningsgruppen har börjat jobba med nästa läsårs organisation. Lärare Malin Hellqvist 

kommer tillbaka efter föräldraledighet.  

Antal tjänster oförändrat, men en omfördelning på gång.  

Specialpedagog 100% har blivit speciallärare 50%. Därför behövs förstärkning.  

Tijana täcker upp mot Malins och Evas deltid samt mot spec  (Åsas nuvarande visstidstjänst. 

Högre behörighet, men en halvtid på visstid blir en fast halvtid. 

- Elever 

Anpassad studiegång för fyra elever. Stort ingrepp i skolplikten så detta sker med stor 

noggrannhet i hur det läggs upp och täta återkopplingar. 
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- Kränkande behandling 

Inga kränkande behandlingar anmälda. 

- Skolval 

Vårt antagningssystem krockar med Nacka kommuns system. Några elever är därför 

fortfarande inte helt säkra. Kan bli att vi inte helt fyller klassens 26 platser. Att jämföra med 

föregående år då vi inte tog in någon utan förtur. 

- Modersmål, minoritetsspråk 

Minoritetsspråk ska hållas även om det är färre än 5 deltagare, om lämplig lärare finns. Enheten 

får inte tag på lärare men vårdnadshavaren föreslagit lärare på distans från Kiruna. Detta blir 

dyrt och därför avvaktar vi att NK kan erbjuda lärare. 

- Fritidsklubb 

850:- i 11 månader kostar det idag. Vi får mer än detta från Värmdö kommun. Idag kan man 

inte gå deltid. Vi har 3 månaders uppsägningstid. Dessa saker ser JG nu över detta och föreslår 

1200:-/mån i 11 mån, 1 mån uppsägning, ej deltid. Förklara den stora ökningen med att vi inte 

höjt på lång tid och anpassat till grannkommuner samt att det är bättre för dem med en 

månads uppsägning. 

Styrelsen vill att vi nöjer oss med 1100:-. I fortsättningen bättre att höja lite i taget. 

 

6. Årshjulet 

Måluppfyllelse, Betyg och meritvärden 

JG gick igenom betyg ht 20. 

20.9 flickor. Det lägsta sedan 2012. 

17.9 pojkar. Lägst någonsin. 

Fem elever som inte har godkänt i ett eller flera ämnen.  

Poängen blir 21.6 för flickor och 19.3 för pojkar om man inte räknar med de fem eleverna som 

inte har godkänt. Resultatet är väntat beroende på de utmaningar och förutsättningar som 

finns. Har vår undervisning påverkats av att klassen har så många med stora behov så att det 

påverkar även andra elevers betyg?  

 

I år finns inga NP i åk 6 så det går inte att jämföra mot det. 

Högst betyg – idrott, bild, musik, slöjd 

Lägst betyg – svenska, hkk, so 

 

Svenska ska inte ligga så lågt. Det behöver vi titta på, vårt elevunderlag och våra kompetenta 

lärare borde ge ett annat resultat. SO-betygen hänger ofta samman med svenska då 
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kvaliteterna i svenska underlättar även i SO-ämnen. Även om det inte är det språkliga man 

bedömer. 

 

Vad kan vi följa upp? Behörighet på lärarna, kompetensutveckling i undervisning och 

bedömning, särskilt stöd. Skolan återkommer med vidare analys. 

 

En sidofråga är om det är gynnsamt för oss att ha transparens i våra resultat och publiceras och 

jämförs med andra skolor. 

 

 

7. Rapport från skolchefer 

- Implementering av nya kursplaner 

- Statsbidrag och kommunala ersättningar 

 

8. Expansion 

CCF redogjorde för det underlag hon och JG tagit fram. Kommunens behovsprognos visar att en 

eventuell expansion inte kommer att kunna ta lika stor hjälp av befolkningsökning som vi 

tidigare trott. CCF och JG fick i uppdrag att förbereda en diskussion utifrån en swotanalys på ett 

särskilt strategimöte 19 april. 

 

9. Frågor med koppling till Grundsärskolan 

Detta är huvudmannens ansvar, kan inte delegeras till rektor. LA presenterade underlaget han 

tagit fram och det dokumentet ska från och med nu fungera som ett rutin-/policydokument. LA 

fick i uppdrag att redigera/korta ner vissa delar i dokumentet.  

 

10. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

JG berättar om att vi nu är i den summativa delen under året med olika ronder osv. Rapport 

kommer på nästa möte. 

 

11. Fortsatt process omklädningsbarack 

Större barack inritat. AF skickar detta till handläggaren som ska undersöka om det är möjligt.  

 

12.  Klagomål från granne till skolfastigheten 

Från och med nu så skickas ärendet till JG. 
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13. Offerter på underhållsplan för skolbyggnaderna, besiktning 

Det är två offerter som ligger på en relevant nivå för oss. De andra är för omfattande och 

därmed dyra. Jonas Grandin får i uppdrag att gå vidare och anlita Eminenta.  

 

14. Medlemsansökningar 

KA fångar upp de föräldrar som innan stämman meddelade att de ville bli medlemmar. 

Styrelsen tar fram ett informationsmaterial som föräldraförening och skola kan använda. LA tar 

fram ett första förslag. 

 

15. Övriga frågor 

Skolverkets enkät – JG och Karin svarar på detta tillsammans.  

Swedbank – KA kontaktar Carina Flink på Swedbank för att boka möte 24 februari kl 10.00. 

 

16. Nästa möte 

Strategimöte 19 april kl 15.00-16.30 

Ordinarie styrelsemöte 3 maj kl 13-17  

 

17. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 

 

______________________________________  

Andreas Falkenmark, ordförande  

 

_______________________________________  

Camilla Carlsson Fogelström, sekreterare 

 

___________________________________________ 

Lennart Andersson, justerare 
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