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VIKTIGA HÄNDELSER
Den styrande principen för styrelsens arbete utgår från föreningens stadgar. Under året har styrelsen efter bästa
förmåga arbetat med den löpande hanteringen av planerade och uppdykande ärenden. I det ingår att göra
yttranden, bedömningar, lämna ut handlingar i relation till medlemmar, föräldrar på skolan, skolans personal och
andra myndigheter. Till detta tillhör den fina traditionen att bjuda skolans personal på julbord som under den
gångna julen skedde på Röstånga gästgiveri. En annan viktig händelse är den inspektion som Skolinspektionen
gjorde på skolan. En sådan inspektion innebär att både skolans personal, ledning och även styrelsen får fokusera
sin tid för att bidra till inspektionen. Det viktigaste är dock det vardagliga arbetet som personalen utför och
bedöms av Skolinspektionen. Inspektionens resultat visar på att det är ett mycket bra arbete som utförs och
bedömer exempelvis att skolan har väl fungerande processer för incidenter.

Under året har styrelsen vid sidan av det normala styrelsearbetet prioriterat två frågor. Den första frågan berör
att förstärka arbetet för medlemmarna och den andra frågan är att styrelsen skall vara en tydligare och kunnigare
diskussionspartner för skolans ledning och personal kring pedagogiska frågor. I det första fallet har det skett
genom att några i styrelsen har haft ett särskilt ansvar att sköta de återkommande medlems- och
föräldraaktiviteterna som ”fixardagar” men också särskilda arrangemang. Resultatet av detta har bl a varit en
tydlighet i att det är föreningen som ansvarar för ”fixardagarna”, en grillafton och arrangerandet av en
föreläsning. Den andra prioriterade frågan har inneburit ett arbete att ta fram litteratur om Montessoripedagogik
och föreläsning kring ansvaret att vara styrelse och medlem för en Montessoriskola. Det skall också nämnas att
en grupp inom styrelsen har ett särskilt ansvar för stödja administrationen av skolan. Styrelsen har tillsammans
med ledningen, enigt förra årets stämma, tagit fram en avsiktsförklaring för medlemmar och föräldrar vid skolan,
tagit fram och godkänt en beräkning för arvodesutbetalning för styrelsens medlemmar samt genomför utskick
till medlemmar och föräldrar på skolan.

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten genomförts. Styrelsen har träffats regelbundet för arbetsmöten,
alltid inför styrelsemöten men också separat.
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