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Styrelsemöte Backeboskolan Ekonomisk förening 

2021-05-03 

PROTOKOLL No 3/2021 

 

Närvarande:  
Andreas Falkenmark (AF), Karin Holmquist (KH), Lennart Andersson (LA) 
Jessica Grandin (JG) Camilla Carlsson Fogelström (CCF) samt Fredrik Jansson (rep.  föräldraföreningen) 

deltog som adjungerade under hela mötet. Från föräldraföreningen deltog även Emma Weman (punkt 
1-11) och Nicole Briggs (punkt 7-11). 
Monica Karlsson (rep. personalrådet) deltog som adjungerad från punkt 8. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet. 

2. Val av sekreterare och justeringsperson 

CCF valdes till sekreterare och KH till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med ändringarna att punkt 10 tas bort då den stod två gånger samt 

att under punkt 4 ska ändras numreringen på protokollen ändras till 1 och 2. 

4. Föregående mötesprotokoll no 1 och 2/2021 

Från protokoll No 1 gjordes en uppföljande rapport från AF om hyresavtalet på förskolan. 

Diskussion pågår med kommunen där man har olika sätt att beräkna priser. Kommunen vill 

räkna per kvadratmeter och vi vill räkna per barn så länge vi fyller grupperna i enlighet med 

Skolverkets mått på barnstorlek. 

5. Rektors rapport     

- Ekonomisk rapport  

Ackumulerat resultat på förskolan är -130  och på grundskolan +160. 

Vi håller budget så här långt och resultatet beräknas landa på helår i enlighet med budget, dvs 

ett positivt resultat på ca 150 tkr. 

- Elever och personal inför kommande läsår 

Nästa läsår kommer vi att ha i stort sett samma personalstyrka som föregående år, 21 personer 

totalt. Några kommer tillbaka från föräldraledighet och de som vikarierat slutar då. 

Elevunderlaget beräknas bli 179 vilket är en ökning med två barn från föregående år. Detta 

beror på att den åk 6 som går ut hade få elever och vi fyller på med en förskoleklass med 25-26 

elever. 
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- Problematisk skolfrånvaro 

JG berättade att skolan har uppdaterat sitt dokument med rutiner för detta. Huvudmannen 

hittar dokumentet i styrelsemappen.    

- Kränkande behandling 

Ingen kränkande behandling är anmäld. 

6 Årshjulet 

- Genomförda skyddsronder 

På grundskolan är vi trångbodda och det är en utmaning att nå ett tillräckligt bra städat läge 

med tanke på dammtorkning och allergier.  Arbetsmiljöhälsan upplevs vara mycket god och 

ingen extra stress noteras på grund av pandemin.  

- Våga Visaenkät: Resultat ska komma denna vecka. CCF skickar det vidare till styrelsen. 

7 Rapport från skolchefer 

- Skolchefsutbildning 

JG och CCF är halvvägs igenom utbildningen. Senaste tillfället handlade om elevhälsa där 

Backeboskolan har en mycket väl fungerande organisation. 

- Kommunens förslag screening i förskolan 

CCF berättade att kommunen vill införa screening gällande språkutveckling i förskolan och vill 

ha synpunkter från huvudmannen. Förslag på svar är att Backeboskolan inte ser några 

svårigheter att genomföra detta och att vi välkomnar det som ytterligare en parameter i vårt 

kvalitetsarbete. De hade också en fråga om våra tankar på att använda AI, och där har vi ingen 

åsikt utan ser istället fram emot att få veta mer. 

8. Strategiarbetet 

Utifrån den SWOT som är gjord fördes diskussioner om hur vi ska gå vidare. Styrelsen gav JG 

och CCF i uppdrag att arbeta vidare genom att klä förslagen inom koncentrationsidén i 

ekonomiska termer samt punkta ner de rubriker för kostnader som en expansion skulle 

innebära men utan att sätta exakta belopp i nuläget eftersom detta är så beroende av vilken 

typ av expansion vi skulle gå vidare med. 

Viktigt också att få med hur vi tänker kring att vara en attraktiv skola vid rekrytering av personal 

kopplat till vår litenhet. Detta tas upp på nästa styrelsemöte. Föräldraförening och personalråd 

involveras lite längre fram så att vi kan få viktig input från de två viktigaste 

intressentgrupperna. 

9. Swedbank 

KH rapporterade från mötet med banken om våra möjligheter att amortera mer än planerat. 

Styrelsen beslutade att inte vidta någon åtgärd.  
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10. Omklädningsbarack, ev utbyggnad Saltkråkan 

Då den byggbara delen av tomten till stor del av består prick mark vilket försvårar processen. 

Dessutom är det svårt att få till en konstruktiv dialog med kommunen och det hela har gått i 

stå. Besiktningsman har nyligen lämnat en rapport där samtliga hus är genomgångna och det 

visar sig att både Huvudskär och Saltkråkan behöver renoveras. En idé är att istället för att 

bygga baracker på prickad mark, bygga en till våning på Saltkråkan för omklädningsrum. 

Eventuellt räcker det då inte att renovera utan man kan behöva riva det befintliga huset 

eftersom grunden är så pass dålig. JG får i uppdrag att titta vidare på detta och då se det som 

en del i våra tankar kring koncentration och presentera för styrelsen. Kan vi använda det till att 

få in fler barn eller på andra sätt dra mer nytta av det än omklädningsrum? 

11. Underhållsplan för skolbyggnaderna 

Pelletspannan fungerar dåligt och skolan funderar på om det kan vara bra att köpa en ny 

pelletspanna eller övergå till bergvärme. JG tar med detta i helhetsplanen för ny- och 

ombyggnationer och tar fram ett förslag med för- och nackdelar med de olika lösningarna. 

12. Medlemsskap i Backebo Ek Förening 

LA har skrivit förslag på infotext som beskriver hur man blir medlem och hur denna föreningen 

skiljer sig från föräldraförening och personalråd. CCF lägger upp den nya texten på hemsidan. 

13. Medlemsansökningar 

En ny medlemsansökan har inkommit: Nilo Rohwedder 

Styrelsen godkände ansökan.  

KH och CCF rensar medlemsmatrikeln. 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

15. Nästa möte 

21 juni kl 13-16. Mötet äger rum via Teams. 

16. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 

 

______________________________________  

Andreas Falkenmark, ordförande  

 

_______________________________________  
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Camilla Carlsson Fogelström, sekreterare 

 

___________________________________________ 

Karin Holmquist, justerare 
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