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Protokoll styrelsemöte
Närvarande styrelsen: Elisabet Andersson Hellsten (EAH), Magnus Broman (MB), Sanja Nilsson
(SN), Hanna Pettersson (HP)
Frånvarande: Pär Ekelöw (PE), Josefin Hjelm (JH), Cia Håkansson (CH), Jan Svensson (JS),
Magdalena Väpnargård (MV)
Tid: Onsdagen den 13 april kl 18:30, fika från kl 18:00
Plats: Solvinden
§ 1 Mötets öppnande, beslutsmässighet
Ordförande EAH förklarade mötet öppnat. Styrelsen ansågs vara beslutsmässig.
§ 2 Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes HP. Till justerare valdes SN.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll: 2015.11.23 och 2016.03.15
De båda protokollen gicks igenom, och undertecknades och justerades delvis.
§ 5 Revisorssuppleantposten och signerad årsmöteshandling - Cia
Henrik Grimlander har tackat ja till uppdraget som revisorssuppleant, och utsågs av mötet till detta.
§ 6 Ekonomipunkt: Tillgångar. Sparkonto Resursbank. Överföringar till klassernas konton
från basaren 2015. Överblick så vi vet hur mycket pengar som finns att röra oss med till olika
ändamål. Budget – Cia
Större delen av denna punkt bordlades eftersom CH (kassör) inte kunde närvara på mötet. Det finns
för tillfället ca 98 000 kronor på kontot.
§ 7 Aktuellt från arbetsgrupper:
a) Studiecirkeln / föreläsningsserien
HP gör ett offentligt Facebook-evenemang om föreläsningen med Örjan Liebendörfer den 19/4,
utöver det evenemang som finns i den slutna gruppen Lunds waldorfföräldrar och medarbetare, för
att det ska kunna delas fritt.
Nästa studiecirkeltillfälle, i maj: läsning av en eller flera texter om waldorfpedagogikens ursprung
och bakgrund, antingen av Rudolf Steiner eller av (idé)historisk karaktär. Vi frågar Örjan om han
har några tips, i samband med föreläsningen 19/4.
Möjligt framtida tema: waldorfpedagogik och barn med särskilda behov, med anknytning både till

dagens waldorfskolor och den roll som läkepedagogiska hem och liknande spelade för
waldorfpedagogikens etablering i Sverige.
b) Trädgårdsgruppen
Det planerade första mötet i mars blev inställt. EAH kontaktar Johan, vår kontaktperson i kollegiet,
för att höra vad som är på gång i kollegiets trädgårdsgrupp och hör vilka på skolan som är
intresserade av att vara med. MB frågar sin fru Christina, som kanske är intresserad.
c) Basargruppen
Stadshallen är bokad för basar 10/12. Ingen månadsfest i aulan denna gång, bland annat eftersom
timkostnaden för aulan är ganska hög och månadsfesten konkurrerar med själva basaren.
d) Hemsidan
JS kommer att lägga upp alla färdiga protokoll inom kort.
e) Skolgårdsgruppen
Nu finns uppgifter om kostnader för eldhus och utekök, vilket Vindkulla fritids har efterfrågat
pengar för.
Material till eldhus: 2 x 10 000=20 000 kr. Utekök: 13 000 kr.
PE har också tagit reda på att en klätterställning i naturmaterial kostar 19 000 kr.
PE föreslår att vi prioriterar material till eldhus och bidrar med 20 000 kr till detta. Vi beslutar i
enlighet med förslaget.
I övrigt prioriterar vi i första hand enklare lekmaterial: exempelvis hink, spade, styltor och något att
kasta ringar på. Vi beslutar att prata med Robert Halling om huruvida något av detta kan tillverkas
på skolan. I så fall skulle eventuellt en fixardag för intresserade föräldrar kunna ordnas. Ett mindre
belopp för att skaffa in material och skolgårdsleksaker tillstyrks.
Övriga satsningar kan beslutas när vi vet exakt hur mycket pengar som finns till förfogande.
MB ansluter sig till skolgårdsgruppen. Vi beslutar att Anna Lehtipalo ska tillfrågas om att vara med
i gruppen.
f) Klädloppis vårfesten
Cecilia Martin-Löf har påbörjat arbetet med en klädbytardag som kommer att anordnas i ett
klassrum (ännu inte bestämt vilket) på gamla skolan, i samband med vårfesten 23/4.
§ 8 Aktuellt från
a) rektor
EAH håller kontakten med rektor angående förslaget till kommunikationspolicy. Det finns en
idébank för waldorfskolor där inspiration och/eller jämförelsematerial kanske kan hittas.
Offentlighetsprincipen kommer antagligen att gälla för fristående skolor från och med ht 2017.
Detta kräver diarieföring, med mera. Studiedagar planeras att hållas om detta.
b) stiftelsen – Elisabet uppdaterar från stiftelsemötet 29/3 och 11/4
Mötet 29/3 blev inställt. EAH fick dock möjlighet att istället diskutera aktuella frågor med
stiftelsens ordförande Andromeda Matz.
Mötet 11/4: Ledamöter i stiftelsens styrelse rapporterade från möte med Waldorfskolefederationen.
Det blir två klass 1-klasser ht-16, och antagligen också ht-17.
Även gymnasieplanerna diskuterades på mötet.

c) klassföräldrarna/klasserna
Diskussion om aktuella frågor i klasserna.
d) övrigt aktuellt HAFF
§ 9 Uppdatering klassförälderlista
Uppdatering behövs. Klassföräldrarnas viktiga roll diskuterades.
§ 10 Skolmaten
I december var PE och EAH på möte med skolan om specialkostsituationen.
Fortsatt diskussion om skolmaten. Något av det som diskuterades: kan det framgå tydligare av
matsedeln vad som ingår i rätterna? Näringsinnehåll (som protein); önskemål syrade grönsaker; mer
baljväxter. Kan köket få mer stöd? Recept på populära rätter från lekskolan i Hardeberga? Kan
specialkost hanteras enklare genom att erbjuda basmat som helst alla kan äta och olika tillägg varav vissa anpassade efter specialkostbehov - utöver det? Hur ser maten ut på fritids?
Beslutades att vi bildar en skolmatsgrupp. SN, EAH och HP anmälde sig att ingå. SN kontaktar
Fernando för att boka ett möte där dessa deltar för att diskutera och informera sig om skolmaten.
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Kommande möten
Tisdagen den 10/5 samt onsdagen den 8/6.
Tid: kl 18:30 med fika från 18. Plats: Solvinden
§ 13 Mötets avslutande
EAH förklarade mötet avslutat.
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