Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas
ekonomiska förening 20181121

1. Mötet öppnas
Närvarande:
● André Bjärby
● Birgitta Filus
● Anders Broberg
● Annica Göth
● Nicolina Lottsfeldt
● Eva Borg
● Camilla Jönsson (rektor)
● Gunilla Rosberg
● Erik Florell (vice rektor)
● Ulrica Adelbris
Frånvarande:
● Bengt Axelsson

2. Föregående mötesprotokoll
Godkänns.

3. Ekonomisk rapport.
Utgår.

4. Rektors informerar
Erik Florell har varit på utbildning i GDPR och är inbjuden för att presentera och försöka förklara
styrelsens ansvar i frågan.

GDPR gäller för uppgifter som kan knytas till en person. Styrelsen är ytterst ansvariga för
skolans personuppgifter. Det är ett omfattande arbete bara att reda ut vilka personuppgifter som
finns, skolan har inlett detta arbete. Det kommer också att upprättas rutiner över hur länge vilka
uppgifter sparas, t.ex när arkiverade nationella prov kan slängas - då måste man först ta reda
på vilka skyldigheter skolan har att spara dessa uppgifter.
För externa leverantörer - t.ex bussbolaget - så behöver det upprättas
“personuppgiftsbiträdesavtal”, så att vi vet att de också följer lagstiftningen.
Rektor informerar om det fortlöpande arbetet med en klass som är stökig och vilka åtgärder som
vidtagits.
Rektor informerar om att skolan inlett ett arbete för att förnya skolgården.
● Bl.a har man varit på en naturlekplats i Danmark och låtit sig inspireras.
● Det ska byggas odlingslådor, en per klass.
● Det byggs även käpphästar i slöjden och därefter ska det byggas hinder på skolgården.
● Utomhushinderbana ska det bli. De har varit i Hässleholm och tittat på en sådan. Efter jul
och innan påsk gissar vi att den kan stå klar. Den ska byggas utanför staketet på
arrendetomten.
● Bollplanen ska få en liten sarg för en ny typ av bollspel.
● Ett av träden på arrendetomten ska få en bänk runt omkring.

Elevtrycket är fortsatt mycket stort.
Planeringen av nybyggnationen går vidare. Rektor har träffat både arkitekten och byggaren.
Rektor och Eva har träffa planansvarig (Andrea) på kommunen. Byggnadsnämnden har skickat
ut detaljplanen på samråd. Ändringen av detaljplanen syftar bl.a till att göra den befintliga
tomten och arrendetomten till en enda homogen tomt. Samrådstiden pågår fram till den 11:e
januari.
Från den 1:e januari kommer skolan att få mat från Skogsgläntans nybyggda kök!

5. Aktuellt från styrelsen, rapporter från lokalgruppen, rapport om
uppdatering av hemsidan samt eventuella frågor på
bevakningslista.

6. Övriga frågor
Klass 5s klassrum bullrar mycket. Vi beslutar att Patrik m.ha Olofssons Plåt ska mäta ljudnivån.

7. Nästa möte
2018-12-19 klockan 18:00

