Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas
ekonomiska förening 20190123

1. Mötets öppnande samt närvaro
Närvarande:
● André Bjärby
● Eva Borg
● Anders Broberg
● Annica Göth
● Camilla Jönsson
● Ulrica Adelbris
● Gunilla Rosberg
Frånvarande:
● Nicolina Lottsfeldt
● Birgitta Filus
● Bengt Axelsson

2. Föregående mötes protokoll
Godkänns.

3. Ekonomisk rapport med dialog kring budgetregler och frågor till
revisorn
Skolans revisor - Nils-Arne Persson - är inbjuden till mötet för att hjälpa styrelsen med frågor
kring lån, amorteringar och avskrivningar. Då skolan står inför flera större investeringar de
kommande åren känner vi att vi behöver en större förståelse kring vilka ekonomiska
förutsättningar som finns.

4. Rektors rapport
Skolstarten har varit lugn. Fortsatt mycket resurser i problemklassen men läget är under
kontroll.
Rektor berättar om hur skolan försöker ge eleverna mer kultur - allt från biblioteket till teater och
besök på museum.
Vi diskuterar möjligheten att söka pengar från stiftelser etc, för att möjliggöra mer kultur för
eleverna i form av t.ex utflykter och aktiviteter. Styrelsen kommer att försöka sätta sig ner och
börja titta på vad man kan söka samt utforma ansökningar.
Det har publicerats en rapport skriven av Joanna Fransson på Fryshuset. Rapporten gör
gällande att det finns stora problem med försäljning av droger i Hörby, även på skolorna.
Ludvigsborgsskolan har reagerat på detta och varit på möte med kommun, fältarbetare, poliser
m.m för att informera sig.

5. Aktuella frågor att följa upp bla lägesrapport byggruppen (
Eva), genomgång av huvudmannens (styrelsens) ansvar och
förändringar av lagstiftning och regler.
Eva presenterar det senaste förslaget till rumsindelning i den planerade tillbyggnaden.
Preliminärt kommer nedanvåningen till ⅔ bestå av klassrum och hela ovanvåningen blir
administration samt mindre arbetsrum för specialundervisning.
I anslutning till skapandehuset kommer det att byggas en altan som kommer att tjäna som
uteklassrum. Skolan kommer själva att bygga den. Påbörjas när tjälen går ur marken och kan
stå klart till påsk.

6. Övrigt
Har arkitekten ritat in skärmtak i ritningen till utbyggnaden - inte än.
Har någon tittat på de två stora träden vid cykelparkeringen? Inte än, Camilla får
kontaktuppgifter till en arborist.

Hur har det gått med maten från Skogsgläntan? Skogsgläntans kök är inte klart än och vi får
fortfarande mat från Frostaskolans kök. På måndag ska leveranserna från Skogsgläntan börja.
Har Olofssons plåt utfört bullermätning? Ja, de har varit här och mätt. Det fanns smuts i
ventilationsutrustningen. Efter rengöring sänktes ljudnivån med 3 decibel. Ytterligare information
kommer i samband med fakturan.

7. Styrelsens ansvar i.o.m den nya skollagen
Från den 1:e januari 2019 har Skollagen uppdaterats och ännu större vikt har lagts vid
huvudmannens ansvar. Eva har identifierat 4 särskilda områden och vi delar upp dem enligt
följande
Ekonomi - André
Skollagen - Annica
Arbetsrätt - Eva
Arbetsmiljö - Ulrica
I samband med detta så beslutar vi även att Ulrica och André byter roller i styrelsen, från och
med nästa möte kommer Ulrica att vara sekreterare och André kassör.

8. Nästa möte
Den 27:e februari klockan 17:00.

