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för Ludvigsborgs Friskolas 
Ekonomiska förening 
 

Inledning 
Det kommande årets arbete kommer förhoppningsvis att domineras av skolans utbyggnad, 
både byggnader och arrendetomtens parkering, beroende av kommunens tidplan avseende 
detaljplan, bygglov mm. 
 
Utöver detta kommer styrelsen att arbeta löpande med sitt årshjul, budgetarbete samt 
kvalitetsuppföljning av verksamheten. 

Nya byggnader 
Det senaste årens sänkning av skolpengen i Höörs kommun och den uteblivna höjningen av 
skolpengen i Hörby har stor inverkan på skolans ekonomi. Kortsiktigt har vi löst problemet 
med att ta in fler elever vilket bringat ekonomin i balans men gjort oss trångbodda. Under 
tiden behöver vi också se över användandet och underhåll av befintliga lokaler. 
 
I ett första skede planerar vi därför att bygga ut skolan genom att tillföra en vinkel till låg- 
och mellanstadiets länga. Innan denna kan byggas är det många saker som ska till, bl.a 
ritningar, en ny detaljplan samt finansiering genom banklån. 
 
På längre sikt arbetar vi för att ersätta den hyrda högstadielängan med något som vi äger 
själva. Att kunna hyra lokaler var mycket viktigt för att få igång högstadieverksamheten 
vilken blivit en framgång för skolan. Men driftskostnaden är hög och att äga lokalerna sjäłva 
är något som långsiktigt skulle ge oss en bättre ekonomi. 

Arrendetomten 
Arrendetomten används just nu för lärarparkering samt lekyta. Nästa steg är att konstruera en 
riktig parkering med plats för en skolbuss samt utrymme för föräldrarna att hämta och lämna 
barn. Vår förhoppning är att kommunen fattar beslut om detaljplan inom kort varefter vi kan 
projektera för in- och utfart. Vi har fått en godkännande av Trafikverket för vår planerade in- 
och utfart, men tillståndet måste förnyas efter att den nya detaljplanen är klar. 
 
Vår vision är att i samarbete med Hörby kommun förbättra trafiksäkerheten genom att endast 
cykel- och gångtrafik till skolan ska använda den nuvarande infarten vid A P Kleens väg 8. 

 



 

 

Andra viktiga arbetsområden 
Arbetet med skolans styrdokument kommer att fortskrida utifrån gällande lagstiftning, bl.a 
GDPR. 
 
För styrelsen är det ett grundläggande uppdrag att varje månad följa upp resultaträkningen. 
 
Styrelsen fortsätter att stödja skolans arbete med miljö och natur, bland annat kring vårt 
blivande uteklassrum.. Vi har även stora förhoppningar på det planerade aktivitetshuset i 
Ludvigsborg som kommer berika elevernas fritid. Byn saknar en bra samlingsplats för barn 
och unga i byn, vilket gör att skolans utemiljö nyttjas mycket utanför skoltiden. 
 
Enligt kommunens Översiktsplan 2030 planeras en stor nybyggnation av bostäder inom 
Ludvigsborgs Friskolas upptagningsområde. Styrelsen har under året diskuterat planen med 
kommunen och kommer under kommande år att fortsätta bevaka ärendet. Skolans kapacitet 
är nu nådd och utan hjälp från kommunen kommer vår byskola inte kunna ta emot byns 
elever, utan kommer att tvingas hänvisa dem till skolorna inne i Hörby. 
 
Kvalitetsuppföljningen är en viktig del i huvudmannens uppdrag och vi jobbar hela tiden med 
att hitta förbättringspunkter och belysa brister vi ser i kvalitetsrapporteringen. Vi kommer 
fortsatt genomföra planeringsdagar, med fördjupade diskussioner kring vision och 
värdegrund - här planerar vi också för att fortsätta vår utökade dialog med personalen.  
 
Det är en utmaning för oss att hitta nya ledamöter till styrelsen. Vi ser ett behov av att 
informera vårdnadshavare om styrelsens arbete och de möjligheter och mandat som ett 
styrelseuppdrag ger.  

 


