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VIKTIGA HÄNDELSER
Under året har styrelsen arbetat med att införa och praktisera en tydligare struktur som utvecklades under 2017.
Det innebär att det finns en årscykel för styrelsen och VD, samt en rapportinstruktion för VD. Vi är mycket nöjda
med att arbeta utifrån denna struktur vilket innebär rutiner och en trygghet i att styrelse och VD ömsesidigt vid
rätt tidpunkt genomför det som är nödvändigt för en god förskole- och skolverksamhet. Några viktiga händelser
och processer under året är en ökad samverkan med Svalövs kommun och att det under verksamhetsåret kan
konstateras att vår förskola och skola inte berörs av den s k Reepalu-utredningen. Oavsett vilket beslut riksdagen
fattar om nya riktlinjer för företag som bedriver skolverksamhet omfattas inte Svalövs Montessori, grundat i att
eventuell vinst enligt våra stadgar återinvesteras i verksamheten. Vi definieras alltså som en ideell organisation.



Utöver dessa händelser har det skett en löpande hantering av planerade och uppdykande ärenden. Under året
har också styrelsen till den omfattning som krävs, yttrat sig i ärenden som berör andra myndigheter, medlemmar
och föräldrar som normalt ingår i förskole- och skolverksamheter.

Under året har sju styrelsemöten genomförts vilket är en avsiktlig minskning av antalet möten. Det förklaras av
att den tydligare strukturen skapar en överblick och ökad effektivitet samt en önskan att inte ta skolledningens
kvällstid mer i anspråk än vad som behövs för att bedriva en bra verksamhet och utveckling. Styrelsen har träffats
på separata arbetsmöten, alltid inför styrelsemöten men också separat.

Under året har grillkväll samt några ”fixardagar” genomförts på både förskola och skola. De har uppfattats som
ett bra tillskott för att få en bättre utemiljö för barn och elever. Utöver detta uppfattas dessa dagar som ett
trevligt sätt för föräldrar att komma samman och umgås.

Traditionsenligt bjöd också föreningen personalen vid förskolan och skolan på en julfest där styrelsen stod för
underhållning i form av ett kanske inte stämningsfullt men uppskattat Lucia-tåg.
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