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förening 20180322 
 
 
1. Mötet öppnas 
Närvarande: 

● André Bjärby 
● Nicolina Lottsfeldt 
● Annica Göth - ordförande för dagen 
● Camilla Jönsson 
● Ulrica Adelbris 
● Gunilla Rosberg 
● Birgitta Filus 

 
Frånvarande: 

● Bengt Axelsson 
● Eva Borg 

 
2. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns. 
 
3. Ekonomisk rapport. 
Hörby kommun har meddelat att man inte höjer skolpengen för 2018. Skolpengen är densamma 
för kommunala skolor som för friskolor. Den uteblivna höjningen innebär att skolan har mindre 
pengar att röra sig med eftersom inflation och årliga löneökningar inte kompenseras för. 
Möjligheten finns för kommunen att justera skolpengen en gång till under året. 
 
 
4. Rektors rapport 
Erik Florell är tillbaka i tjänst och han delar sin tid mellan att vara lärare och biträdande rektor. 
Rektors rapport i övrigt går in under punkt 5. 
 
 
5. Aktuella frågor att följa upp 

● Elektroniska fakturor. De första elektroniska fakturorna gällande förskoleavgiften har 
skickats ut till vårdnadshavare. Med elektronisk faktura avses ett email med en bifogad 
PDF-fil. Styrelsen undrar om detta inte lätt glöms bort och önskar uppföljning av utfallet. 



● Skogsgläntan kök. Inget nytt. 
● Kassörsrollen. Rektor har tagit över attesträtten och är nu den som elektroniskt 

godkänner fakturor för betalning. Kvarstår gör att Ulrica blir kassör även i Bolagsverkets 
register. I vår ansökan till Bolagsverket hade vi både angivit ny styrelse och våra nya 
stadgar. Detta ledde till problem då Bolagsverket vill att vi reviderar stadgarna för att 
inkludera extra paragrafer som ska finnas med nuförtiden. Då detta kräver två 
föreningsstämmor så har sekreteraren skrivit tillbaka till Bolagsverket och bett dom 
stryka stadgeändringen tills vidare och bara genomföra ändringen av 
styrelsemedlemmar. 

● Utvärdering mobilpolicyn. Mobilpolicyn, som innebär att eleverna “checkar in” sin 
mobil hos läraren vid skoldagens början och ut den igen vid dess slut, har nu utvärderats 
av högstadiet efter en provperiod (för de övriga årskurserna gäller den ovillkorligen). 
Utvärderingen gjordes i form av en enkät som som eleverna fick fylla i. Resultatet är 
övervägande positivt. Eleverna tycker att det är lättare att koncentrera sig på lektionerna 
och att man umgås mer på rasterna. Vissa reservationer för att det nyfunna umgänget 
inte var helt friktionsfritt. Även pedagogerna är nöjda med mobilpolicyn som nu kommer 
att bli permanent. 

● Granntomten - Vi har svar från Länsstyrelsen på vår ansökan om att få “göra ingrepp i 
fornminnesområdet” (läs, anlägga parkering på granntomten). Svaret är positivt och vi 
kan nu detaljplanera insatsen för att sedan ta in offerter samt söka bygglov. Tills nästa 
styrelsemöte bör vi ha fått in offerter, för att anlägga parkeringen samt sätta staketet. 

 
 
6. Förberedning visionsmöte 
 
Styrelsen planerar en arbetsdag den 5:e april.  
Dagordningen har ökat i omfattning sedan tanken väcktes om omfattar nu: 

● Ha en rundvandring på granntomten och gå igenom byggplaner. 
● Uppdatera beskrivningarna av styrelsens roller i ett försök att förenkla för nya 

styrelsemedlemmar. 
● Ta del av styrelsens ansvar som huvudman och vårdgivare (IVO) 
● Diskutera skolans framtid och vision. 
● Preliminär planering av skolans 25-års jubileum 

 
 
 
 
7. Övriga frågor 
 
Annica undrar om Gunilla haft kontakt med utepedagogerna. Det har hon inte. 
 
Annica kommer att göra ett nytt försök att få Kulturskolan att komma ut till oss och hålla 
musikundervisning för intresserade elever (efter skoltid). 



 
Det uppmärksammas att när man ringer och söker skolsköterskan så hamnar man ibland i 
jourtelefonen. Det hade varit önskvärt med ett nummer som gick direkt till skolsköterskan. 
 
Gunilla har fått papper från skolsköterskan som handlar om styrelsens ansvar som huvudman 
och vårdnadsgivare (IVO). Detta kommer att bli en punkt på våran arbetsdag. 
 
Färsk statistik visar att vår skola har färre legitimerade lärare än snittet i Hörby kommun. 
Anledningen är att skolan har flera lärare som har examen men som av olika anledningar inte 
hämtat ut sin legitimation, t.ex att dom tog examen innan det fanns en lärarlegitimation. 
Problemet med att jämföra procentsatser är också att antalet lärare är så litet att om en enda 
lärare till hämtade ut sin legitimation så skulle skolan gå förbi kommunsnittet. 
 
8. Nästa möte 
 
20180426 (torsdag) 17.30 
 


