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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. Normalt ingår också den fina traditionen att bjuda skolans personal på julbord. Denna gång
kunde det inte genomföras och istället fick all personal en delikatesslåda.

Under året har styrelsen vid sidan av det normala styrelsearbetet dominerats av två frågor. Den första frågan
handlar om att stödja ledningen i att hantera covid-pandemin som blivit något av ett stående ärende genom hela
verksamhetsåret. Pandemin har även påverkat styrelsens inre och yttre arbete genom att vi inte kunnat träffas i
fysiskt, alla möten har skett digitalt. Av samma orsaker har inte heller styrelsen kunnat genomföra planerade och
önskade föreningsarrangemang som fixardagar, föreläsningskvällar o s v.

Samtidigt har det uppfattats som viktigt att inte låta pandemin lamslå utvecklings- och strategiarbetet. En annan
viktig fråga under verksamhetsåret har därför också varit att stödja ledningen i framtagandet och genomförande
av ett nytt tilläggsavtal för personalen.

Vid sidan av detta har styrelsens medlemmar gjort insatser för att fånga upp och vidarebefordra information till
och från ledningen till föreningen. Under året har också insatser gjorts för att i möjligaste mån dela med sig till
skolan av de samlade erfarenheterna och kunskapsområden som styrelsen besitter.
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