Styrelsemöte Ludvigsborgs friskola
ekonomisk förening
Plats:

Pga coronarestriktioner hölls mötet digitalt via Google Meet

Datum:

2021-05-20

Tid:

19:00

Deltagare:

Gunilla Jansson (ordf)
Erik Bergquist (sekr)
Lena Persson (kassör)
Daniel Schönström
Anders Broberg (personalrepr)
Gunilla Rosberg (personalrepr)
Camilla Jönsson (rektor)
Ellen Krogh, suppleant
Emil Lottsfeldt, suppleant

Nina Andersson, frånvarande
Birgitta Filus, frånvarande

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Danijel Schönström
4. Föregående protokoll
Förgående protokoll godkändes.
5. Ekonomisk redovisning
Resultatet ser bra ut per siste april. Vi ligger för närvarande över budget. Det kommer
förmodligen att balanseras under kvarvarande del av året.
6. Rektors rapport.
Genomgång av huvudmannens ansvar och uppgifter enligt skollagen.
Skolinspektionen ställde för några år sedan krav på tydligare ansvarsfördelning i
friskolestyrelser. Detta har vi genomfört.
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Vi bestämde att till nästa möte, som förhoppningsvis kan hållas fysiskt, titta närmare på
skollagen och de första kapitlen om huvudmannaskapet.
Rektor bedömer att sannolikheten för en inspektion från skolinspektionen är stor under
kommande läsår.
Nästa vecka åker åk 9 på skolresa till Torekov och Frillsås. Föräldramedgivande har
inhämtats för elevernas deltagande. Omfattande riskanalys gjord.
Middagar för avgångsklasserna planeras. Riskanalyser gjorda. Vid avslutningsdagen på
skolan är det endast föräldrar till niorna som får närvara utomhus på skolgården.
Skadegörelse. Rektor har sänt en skrivelse till kommunalrådet med innebörden att skolpeng
de facto bekostar skadegörelse som sker på helger då skolgården utgör uppehållsplats på
kvällar och helger.
Idé om att författa brev tillsammans med allhallsföreningen eller styrelsen ensam om vikten
av att skapa naturliga platser att vara på utanför skoltid. Det bör inte i första hand vara
skolans uppgift att tillse att sådana finns.
Styrelsen beslutade att författa ett brev till kommunstyrelsens ordf där vi ställer oss bakom
rektors tidigare mejl i ärendet.
7. Övriga frågor
Åtgärder för att öka föreningens medlemsantal, Ellen Krogh:
1 vecka innan skolstart bör man sända ut info om föreningen och vilka aktiviteter som
bedrivs. Förenkla möjligheten till att betala medlemsavgiften.
Anders, Birgitta och Ellen fortsätter arbetet.
8. Nästa möte
16 juni om möjligt utomhus på skolan. Beslut om prel budget.
Huvudmannens ansvar enligt skollagen
9. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet.

_________________
Gunilla Jansson, ordf

________________
Erik Bergquist, sekr

_________________
Daniel Schönström, justerare
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