Verksamhetsberättelse
2018/2019 för Ludvigsborgs
Friskola Ek. förening
Inledning
Styrelsen har under det gångna året arbetat mycket med planerna för skolans utbyggnad. Vi
har även löpande arbetat med vårt årshjul, ekonomiska rapporter, kvalitetsuppföljning samt
följt skolans verksamhet genom regelbundna rapporter från rektor.

Skolans utbyggnad
Under det gångna åren har Höörs kommun sänkt sin skolpeng vid ett tillfälle och Hörby
kommun har inte höjt sin skolpeng. Detta har mycket stor betydelse för skolans ekonomi.
Styrelsen har därför lagt en hel del arbete på hur vi ska kunna trygga skolans ekonomi, både
på kort och lång sikt. En viktig ståndpunkt har varit att vi inte vill göra avkall på den höga
lärartätheten.
På kort sikt har vi godkänt införandet av ännu en parallell-sjua. Vi har på så vis fått in fler
elever, samtidigt som en parallellklass på högstadiet istället för på låg- eller mellanstadiet gör
det möjligt att vi vid behov kan gå tillbaka till en enkelparallellig skola.
Styrelsen har fortsatt planera för att bygga ut låg- och mellanstadielängan samt för att se om
skolans inhyrda högstadiebyggnader kan ersättas med en byggnad som ägs av skolan.
Skolans framtida utbyggnad är beroende av Hörby kommun. Vi har därför bjudit in till dialog
med politiker och tjänstepersoner från barn och utbildning och kommunstyrelsen, och även
haft besök av Lantmäteriet för fastställande av tomtgränser.

Andra arbetsområden

● Kvalitetsuppföljningen är en viktig del i huvudmannens uppdrag och vi jobbar hela
tiden med att hitta förbättringspunkter och belysa brister vi ser i
kvalitetsrapporteringen. Skolinspektionens rapport har bekräftat att vi har en god
verksamhet och uppföljning.
● Uppföljning av resultaträkning varje månad är ett grundläggande arbete för styrelsen.
● Parkeringen på skolans nya tomt har hårdgjorts och styrelsen inväntar beslut för att
kunna asfaltera ytan och skapa ny in- och utfart.

Medlemmar
Föreningen har för närvarande 24 betalande medlemmar vilket är lika många som förra året.
På skolan finns 177 familjer och således är ca 13,5% av familjerna medlemmar i föreningen.

Möten
Styrelsen har under året haft nio ordinarie styrelsemöten. På årets möten har vi också haft två
personalrepresentant närvarande.

Elever
Skolan har för närvarande 244 elever fördelade på F-9. Eleverna kommer mestadels från
Hörby och Höörs kommuner. Fritidshemmet har för närvarande 88 barn inskrivna, antalet
varierar under läsåret, uppsägningar sker mestadels under våren.

Byggnader
Inga större förändringar har skett i skolans byggnader. Planering för kommande byggnationer
har påbörjats.

Personal
På finns 20,68 heltidstjänster lärare fördelat på 25 personer. Några ur personalen arbetar både
på skola och fritids. Vi har hög behörighet och kontinuitet bland personalen.

Ekonomi
Precis som föregående år ökade elevantalet och därmed intäkterna. Då detta kräver mer
personal har även kostnaderna för detta ökat. Skolan har fortsatt att i god takt amortera på
lånen. Årsbokslutet visar på ett överskott på 576296 kr.

Förslag till disposition av resultatet
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserade vinstmedel

930774
2(3)

Årets resultat

576296
Kronor
1507070
===================

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt ovan balanseras i ny räkning.
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar (bilaga 1).
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Eva Liljekvist Borg - ordförande
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Nicolina Lottsfeldt - suppleant
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Gunilla Rosberg - personalrepresentant
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Bengt Axelsson - suppleant
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Anders Broberg - personalrepresentant
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