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KASTELLSKOLAN
verksamhetsåret 2018-2019
Välkommen till Årsmöte för Kastellskolans ideella förening,
2019-10-16 klockan 19:00

Vi möts i Kastell-/Kristinaskolans elevrestaurang.
• Dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
- Ordföranden har ordet
- Skolchefen har ordet
- Verksamhetsredovisningar
-Kastellskolans Förskola
-Kastellskolans Förskoleklass, grundskola 1-9 och fritidshem
- Årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Stadgar

Dagordning
Årsmötet inleds med medverkan av Hemkunskapslärare Yvonne Östman och
elever i årskurs 9, utifrån temat ”Hemkunskap i fyra delar – näring, miljö,
jämställdhet och ekonomi”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av protokollsjusterare och rösträknare
Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordning
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019
b) Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019
7. Revisionsberättelse
8. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av styrelseledamöter för två år
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner
15. Övriga frågor

Besöksadress: Kristinagatan 2, 871 60 Härnösand | Postadress 3018, 871 03 Härnösand
Telefon: 0611-550 350 | E-post: expedition@kastellskolan.se

Ordföranden har ordet
Debattnivån om friskolorna och dess framtid har under det gångna verksamhetsåret varit
fortsättningsvis hög! Inte minst sett utifrån förra årets valrörelse där löften avgivits om tydliga
restriktioner för friskolor i allmänhet respektive friskolor med konfessionella inslag i synnerhet.
Därtill inriktningen v.g. friskolor med konfessionella inslag i den s.k.
”Januariöverenskommelsen”.
Från styrelsens sida har vi – och avser även fortsättningsvis! – uthålligt och tydligt poängtera att
Kastellskolan inte är en vinstdrivande skola utan en skola där verksamhetens eventuellt överskott
reinvesteras och således, till fullo, kommer skolans barn/elever till del.
Därtill att vi – på intet sätt – medverkar till segregation då vi har förmånen att ha barn/elever
vilka kommer från ett flertal kulturer än enbart, den svenska. Vi är därmed sannolikt en av de
mest internationella skolorna i Härnösand!
Att vi därtill under skolans snart 15-åriga historia har visat – och visar på goda
verksamhetsresultat är vi som styrelse tacksamma och, inte minst, mycket stolta över!
Med föreliggande verksamhetsredovisning som utgångspunkt riktas ett varmt tack till alla Ni
• barn/elever
• vårdnadshavare
• medarbetare
• medlemmar i Kastellskolans ideella förening
• samarbetspartners
• styrelseledamöter i Kastellskolans styrelse
• övriga intressenter
för Ert stora engagemang för att Kastellskolan uppdrag kunnat förverkligas under det gånga
verksamhetsåret, 2018/2019.
Kastellskolans styrelse har under året bestått av Tord Backlund, Chantal Binua, Daniel
Brännström Andreas Einarsson, Håkan Viklund samt undertecknad.
Styrelsen har sammanträffat vid 11 tillfällen under verksamhetsåret samt därtill, vid ett antal
arbetsmöten. Särskilt prioriterade teman har avsett exempelvis ekonomi, lokalfrågor, dialog med
Härnösands kommun vad gäller ekonomisk ersättning såsom skolpeng- resp. socioekonomisk
ersättning samt introduktion av ny skolledning.
Därtill har arbetet med att fördjupa styrelsens verksamhetskunskap prioriterats genom riktade
verksamhetspresentationer. Vidare samverkan mellan vårdnadshavarna och skolan.
Under det gångna verksamhetsåret har betydande arbetsinsatser från styrelsens sida lagts ner
genom bl.a. deltagande vid Friskoleförbundets konferenser resp. Skolverkets dito- vad avser
förändringar i Skollagen.
Dessa avser bl.a. införandet av s.k. ”Ägar- och ledningsprövning” resp. tillskapandet av en ny
funktion som skolchef resp. inrättande av en befattning som rektor vid landets förskolor.
Mot denna bakgrund har styrelsen fr.om 2019-01-01 förordnat Ingrid Eknemar att förutom
uppdraget som rektor vid grundskolan tillika inneha uppdraget som skolchef. Vidare har styrelsen
fr.o.m. 2019-07-01 förordnat Marita Holmström som rektor vid Kastellskolanas förskola.

Rektor Ingrid Eknemar resp. förskolechef Marita Holmström samt personalrepresentant Yvonne
Östman vilka innehar närvaro- och yttranderätt har deltagit vid samtliga sammanträden.
Styrelsen har vidare prioriterat en fortsatt om- och uppstrukturering av styrelsearbetet
innebärande att en vidareutveckling av styrelsens årshjul har genomförts. Avslutningsvis kan
redovisas att den av Skolinspektionen under förra verksamhetsåret, genomförda inspektionen
renderat i ett fortsatt, accentuerat utvecklingsarbete.
Nu tar vi sikte på framtiden och läsåret 2019/2020. Under det gångna verksamhetsåret har
styrelsen fortlöpande- och uthålligt arbetat med att processa fram ett ”Visionsdokument för år
2020” vars fokus ligger på:
Vision – värdegrund – verksamhetsidé – verksamhetsmål. Visionsarbetet kommer nu att fortsätta
med bl.a. dialog-/förankring i medarbetargruppen samt dialog med skolrådets medlemmar.
Under det nya läsåret kommer även digitaliseringen i skolan respektive implementeringen av den
reviderade läroplanen i förskolan att stå i fokus.

Härnösand 2019-09-23

Skolchefen har ordet
Även under läsåret 2018/2019 har Kastellskolan fortsatt att arbeta målinriktat för att stärka sin
ställning som en attraktiv skola och förskola för barn i åldrarna 1–16 år i Härnösands kommun.
Undertecknad, som heter Ingrid Eknemar, anställdes inför läsårsstaren 2018 som rektor och
Marita Holmström fick anställning som förskolechef och bitr. rektor för skolan. I april 2018
anställdes Emelie Boija som skolekonom och under senhösten började Therese Hast sin
anställning som skoladministratör.
Totalt har ett femtiotal personer har varit anställda inom Kastellskolan under läsåret. Magdalena
Svensson har varit arbetslagsledare för förskoleverksamheten, Jenny Tallberg, och sedermera
Emma Brander, för arbetslag yngre och Daniel Myrén har varit arbetslagsledare för arbetslag
äldre.
Skillnaden mellan en friskola och en kommunal skola är att när man arbetar som rektor på
kommunal skola, finns det en ledningsgrupp och en förvaltning som stöd i olika frågor och som
talar om vilka förändringar som är aktuella. Om vi på friskolan undrar vilka förändringar som är
på gång, eller har kommit, får skolledningen hålla sig uppdaterad via exempelvis Skolverkets
nyhetsbrev.
Kastellskolan har fortsatt gott samarbete med aktörer i det omgivande samhället som bibliotek,
Barn- och ungdomspsykiatrin, Domkyrkoförsamlingen, Skolinspektionen, socialtjänst, SPSM och
Technichus.
Därtill har vi samverkat med våra serviceleverantörer som är: Fastighetsbolaget Lilium – lokaler,
Norrlands Miljövård – lokalvård, Office – IT samt S:t Petri Logens restaurang – elev/personalmat.
Skolledningarna för Kristinaskolan och Kastellskolan har under året haft kontinuerliga möten
gällande samverkansfrågor. Dessa frågor har bland annat avsett lokaler, utemiljö, matsal,
lokalvård och samverkan i verksamheten.
Frågor som jag ofta får av elever, stora som små: “Är det roligt att vara rektor?” “Vad gör en
rektor?” och “Hur blir man rektor?” Bra frågor och frågor som inte är helt enkla att svara på. Jo,
förresten, frågan om det är roligt är enkel. Såklart är det roligt! Annars skulle jag hitta något
annat att göra. Men roligt är kanske inte helt rätt definition utan snarare meningsfullt och
stimulerande. Det i sin tur gör arbetet roligt. Som rektor handlar mycket också om att hitta och
lösa problem för att säkra undervisningens kvalitet och elevernas lärande och resultat.

Ingrid Eknemar, skolchef och rektor.

Verksamhetsredovisning för Kastellskolan Förskola 2018/19
1. Inledning
2. Sammanfattning
2.1 Prioriterade utvecklingsområden
2.2 Viktiga händelser under 2018/19
3. Förutsättningar för enheten
3.1 Organisation
3.2 Barn
3.3 Personal
3.4 Barnhälsa
4. Normer och värden
5. Omsorg, utveckling och lärande
6. Förskola och hem
7. Utvecklingsområden inför 2019/2020

1.

Inledning
Vi jobbar för att vår förskola ska präglas av Kastellskolans värdegrundsord:
Trygghet – Vi har och förmedlar en känsla av välmående och säkerhet.
Vänlighet – Vi är trevliga och tillmötesgående i mötet med andra.
Ödmjukhet – Vi visar varandra respekt, sätter inte oss själva främst i alla lägen.
Förvaltarskap – Vi tar ansvar för medmänniskan, samhället, miljön och vår framtid.
I vårt arbete utgår vi från våra styrdokument: Skollagen 2010:800, läroplan för förskolan
Lpfö18 samt FNs konvention om barnets rättigheter, som förövrigt blir lag i Sverige from 1
jan 2020. Vi vill ge barnen en fin omsorg och många rika möjligheter till lärande i bla
språkutveckling, teknik, naturvetenskap, sång och musik.

2.

Sammanfattning
2.1 Prioriterade utvecklingsområden
Vår utemiljö på förskolan behövde förbättras. Det var inte en god miljö för utveckling, lek
och lärande. Föräldrarådet, som för övrigt startade under hösten 2018, planerade en
föräldradag med fokus på att förbättra utemiljön. Föräldradagen samlade ett 15-tal
föräldrar och vi målade en aktivitetsbana på asfalten, byggde ett nytt golv i en av
småstugorna samt flyttade den till en bättre plats, byggde och målade ett utekök, planterade
träd, buskar och blommor, krattade och sopade.

Övrigt som har förbättrat vår utemiljö är en ny grind, ett tak till vagnarna, en ramp till boden,
gångplattor åtgärdade, ny fallsand och plastgräs vid rutschkanan, målning och inredning av
den lilla stugan, nya fönsterluckor och en dörr samt nya fikabord för de allra yngsta.

Med hjälp av medel från Skapande förskola hade vi en workshop. Vi gjorde en bilderbok
tillsammans med författaren och illustratören Pia Niemi. Hon börjar med att kort berätta vad
hon jobbar med och visade böcker och bilder som hon gjort. Därefter samtalade vi om varför
man berättar och olika sätt man kan göra det på. Sedan hittade vi på en saga tillsammans
och barnen blev uppmärksammade på sagans olika delar; personer, miljö, önskan, problem,
lösning och slut. Barnen fick var sin ”scen” att måla av det vi hittat på. Hon hjälpte dem där
det behövdes. När barnen var klara med sina bilder satte vi ihop dem till en enkel bilderbok, i
form av en stor plansch, som vi sedan läste tillsammans. Detta gav ny inspiration för både
barn och personal att fortsätta skapa och berätta.
När det gäller implementeringen av den nya läroplanen, Lpfö18, har vi bla prioriterat arbetet
med natur och teknik. Vi är ute mycket tillsammans med barnen, i vår närmiljö, i skogen och
vid naturrutan. För att utveckla undervisningen ytterligare har personalen läst Skolverkets
fortbildningsmodul Natur, teknik och språkutveckling. Genom de aktiviteter personalen
genomförde i barngruppen har barnen fått möjlighet att ”utveckla förmåga att utforska,
beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och
teknik samt förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen” (Lpfö18) Vi har även läst
och samtalat om lekens betydelse för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi ska under
kommande år fortsätta utvecklingen att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och
systematiskt följs, dokumenteras och analyseras.
Vi har under året som gått startat BHT, barnhälsoteam. Det är möten där rektor och
personalen träffas en gång/månad och samtalar om vilka behov av extra stöd som finns i
barngruppen. En personal har under vt-19 gått Specialpedagogiska Skolmyndighetens
utbildning om språkstörning. När det gäller tal- och språkträning har personalgruppen fått
handledning av en rådgivare från SPSM och vi har även, under en period på vårterminen,
haft hjälp i barngruppen av en specialpedagog.

2.2 Viktiga händelser under 2018/19
• Vi fick en ny förskolechef (from 1/7–19 rektor)
• Startade ett föräldraråd. Föräldrarådet genomförde en familjedag där vi
tillsammans jobbade med att förändra och förbättra vår utemiljö.
• Gympa tillsammans med pensionärer i Gröna paviljongen
• Startade barnhälsoteam; BHT
• Regelbundna APT
• Föräldrar var inbjudna vid jul- och sommaravslutning

3.

Förutsättningar för enheten
3.1 Organisation
Kastellskolan har under året haft 256 barn och elever och ca 40 st anställda.
Kastellskolan Förskola leds av rektor som i sin tur leds av Kastellskolans ideella förenings
styrelse. Kastellskolans personal är indelade i tre arbetslag, där förskolans personal är ett av
arbetslagen som leds av en arbetslagsledare, en av förskollärarna. De tre arbetslagsledarna
möter skolledningen en gång/vecka.
3.2 Barn
Vi har under året 2018/19 haft 30 barn inskrivna i förskolan, 17 barn på avdelning Solen för
barn från 3–5 år och 13 barn på avdelning Stjärnan för barn från 1-3 år.
3.3 Personal
Vi har tre förskollärare och tre barnskötare anställda på förskolan. En personal är tjänstledig
pga studier. Därför har vi under året haft vikarie på den tjänsten.
3.4 Barnhälsa
Vi har under året som gått startat BHT, barnhälsoteam. Det är möten där rektor och
personalen träffas en gång/månad och samtalar om vilka behov av extra stöd som finns i
barngruppen. En personal har under vt-19 gått Specialpedagogiska Skolmyndighetens
utbildning om språkstörning. När det gäller tal- och språkträning har personalgruppen fått
handledning av en rådgivare från SPSM och vi har även, under en period på vårterminen,
haft hjälp i barngruppen av en specialpedagog.

4.

Normer och värden
Vi har börjat så smått att arbeta med materialet Start och Stegvis. Vi pratar om känslor. Det
är viktigt att sätta ord på och benämna känslor för små barn, lära sig att uttrycka alla känslor
och att alla känslor är okej. Man kan vara arg men man får inte slåss. Man behöver lära sig
att hantera sin ilska.
Vi har pratat mycket med barnen om hur man kan vara en bra kompis och hur viktigt det är
att vara en snäll person så att alla kan trivas och känna sig trygga på förskolan. Vi pratar om
att vara mot andra som man själv vill bli bemött; ta hänsyn till varandra, vänta på sin tur,
dela med sig, trösta varandra, lyssna på varandra och bjuda in varandra i leken.
Vi aktualiserar Kastellskolans fyra värdegrundsord; Vänlighet, Förvaltarskap, Trygghet och
Ödmjukhet.

5.

Omsorg, utveckling och lärande
Avdelning Stjärnan
Vi har samling varje morgon där vi sitter tillsammans i en ring. Vi börjar samlingen med en
namnsång så att varje barn blir sedd och benämnd. Alla barn har ett persontecken utifrån
deras personlighet. Därefter sjunger vi en sång om veckans dagar där vi även tecknar
dagarna och varje dag har en egen färg. Genom sången lär sig barnen veckodagarna och
färgerna.
Sedan får barnen ta en kloss var som de får lägga eller bygga med i mitten av ringen. Det är
alltid lika spännande att se var de väljer att lägga sin kloss och sen höra vad de tycker att
resultatet har blivit. Ibland ser de någons hus, en bil eller någonting annat. Efter det räknar vi
hur många barn som är på förskolan och vi pratar även om vilka som inte är här.
Under hösten började vi att samarbeta med ett gäng pensionärer. Vi besökte dem en
förmiddag i veckan och hade gympa tillsammans. Det var väldigt uppskattat av både barn
och pensionärer. Det blev ett positivt möte mellan olika generarationer. Barnen fick träna på
att ta hänsyn till de äldre och tvärtom. (”utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala,
emotionella och kognitiva utveckling” Lpfö18).
Vi har jobbat med teknik och naturkunskap utifrån Skolverkets Lärportal. Inför varje
månadsmöte har vi fått i uppgift att läsa och göra uppgifter tillsammans med barnen, fokus
har varit på teknik och naturkunskap. Som exempel när det gäller naturkunskap så hade vi en
aktivitet när vi lät barnen blåsa i sugrör. De fick blåsa på olika material för att se vad som
hände.

En annan uppgift var att söka efter teknik i barnlitteraturen. Vi använde oss av barnboken Bu
och Bä i städtagen. Den handlar om att det är stökigt och de behöver städa. De använder sig
bl.a av en dammsugare. Först läste vi boken flera gånger sen gjorde vi ett litet drama av
berättelsen och spelade upp för barnen. Barnen blev nyfikna på hur dammsugaren
fungerade och det blev samtal kring detta. (”förmåga att upptäcka och utforska teknik i
vardagen” Lpfö18).
Vi är ofta ute och promenerar och då brukar vi besöka byggarbetsplatsen nere vid badhuset.
Barnen är väldigt intresserade av alla stora maskiner och vill ofta gå och besöka ”grabbarna”
som de kallar jobbarna. Eftersom vi är där ganska ofta är vi nu bekanta för grabbarna och de
kommer och pratar med barnen och tutar med lyftkranen.
Avdelning Solen
I augusti månad startade vi med inskolningar. Barnen kom till oss från avdelning Stjärnan, så
de kände till både lokalerna och personalen. I september besökte vi vår naturruta. Vi började

med att gå i parken nere vid vattnet. Men där hände inte så mycket, så vi flyttade vår
naturruta till grönområdet vid Landsarkivet. Vi tittade främst på träden hur de ändrade färg
och tappade sina blad. Vi fortsatte med vår utedag på måndagar. Vi besökte då
Kappelsbergsbacken. Maten tog vi med oss och åt ute i naturen.
Vårt tema under oktober månad kallade vi ”Här bor jag”. Det innebar att vi besökte och
fotograferade barnens hus. Barnen har sedan fått rita och måla sitt hus. Vi åkte buss till vissa
barn, vilket var en stor upplevelse i sig. (”skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin
närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet”… Lpfö18).
I och med vår fortbildning i Natur, teknik och språkutveckling fick vi i uppdrag att arbeta med
ett verb. Vi på Solen valde att arbeta med ordet balansera. Vi har besökt lekparker där
barnen b.la. fick sitta på en gungbräda. Vi ställde frågor så som: Varför är den ena änden av
brädan i backen och den andra uppe i luften? Hur kan det bli jämnvikt? Vi har även byggt
torn med klossar inomhus och ställt frågan: Varför rasar tornet? Vi har varit med barnen i
gymnastiksalen, där de fått gå balansgång. Vi tog många bilder och barnen har sen fått se
dessa bilder och berättat hur de upplevde situationen. Detta uppdrag har vi redovisat på ett
månadsmöte inför den övriga personalgruppen.

Vi har samling varje dag där vi pratat om veckodagarna, vilken månad det är, årtal, årstid och
datum. I november var vi mycket i gymnastiksalen för att träna motorik och
koordinationsförmågan. Vi besökte också biblioteket. Vi var ute så mycket som möjligt under
den ljusa tiden på dagen.
Som adventskalender under december månad läste vi boken Jul i stora skogen. Den handlar
om tomten Vrese som kommer med olika uppdrag till barnen. Vi besökte Domkyrkan och
fick se deras julspel. Veckan före jul åt vi julbord på Sankt Petri Logen.
Under vårterminen slutade en personal i februari, och en ny började i mars. Vid personalbyte
tar det lite tid för barnen och personalen att jobba in sig. Men vi har haft en bra vårtermin då
vi varit ute mycket och lekt i snön. Vi har också varit till vår skog när vädret har tillåtit.
De yngre barnen arbetade lite med teknik där de, efter att ha läst en barnbok som
inspiration, tittade på olika dörrstängare.
Vi delade på samlingarna från och med november och det kändes bra för att alla barnen fick
komma till tals. Under hela året har vi haft 5-årsgrupp en dag i veckan.

6.

Förskola och hem
På förskolan har vi bra förutsättningar för en bra dialog med föräldrarna. Vi träffas både vid
hämtning och lämning och kan ge daglig återkoppling om hur dagen har varit. Vi upplever att
vi har haft en god kommunikation med alla vårdnadshavare.
Utöver den dagliga kontakten hade vi ett föräldramöte på hösten. Där delade vi ut en
föräldraenkät där föräldrarna gavs möjlighet att utvärdera verksamheten. Tyvärr var det inte
så många som tog chansen.
Under hösten startade vi ett föräldraråd där två föräldrar från varje avdelning deltog
tillsammans med förskolechefen och en personal. Detta har redan resulterat i en arbetsdag
där föräldrar och personal påbörjade en förändring av vår utemiljö.
Till Lucia bjöd avdelning Stjärnan in föräldrarna till en Luciasamling där barnen sjöng och
man fikade tillsammans. Avdelning Solen hade en pysseldag tillsammans med föräldrarna.
Sommarfesten firade vi hela förskolan tillsammans. Barnen sjöng så fint och 5-åringarna blev
avtackade. Sedan blev det knytkalas där alla föräldrar bidrog med något gott.
Under våren har vi haft utvecklingssamtal.
All skriftlig information från oss till föräldrarna har skett via Schoolsoft. Dock fungerar det
inte tillfredsställande då många föräldrar inte läser trots att vi påminner.

7.

Utvecklingsområden inför 2019/2020
Fortsatt implementering av nya läroplanen Lpfö18:
•

I och med att personalen läser och genomför aktiviteter ur Skolverkets modul Läsa
och berätta sätter vi fokus på att ”varje barn ska utmanas och stimuleras i sin
utveckling av språk och kommunikation…” samt att barnen ska få utveckla ett
”nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”… samt utveckla
”intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att
förmedla budskap.”(Lpfö18)

•

Digitalisering; ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för
berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin
förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa” (Lpfö18)
Arbeta med källkritik tex med hjälp av Greenscreen.

•

Vi utvecklar hur vi kontinuerligt och systematiskt följer, dokumenterar och
analyserar varje barns utveckling och lärande för att det ska vara möjligt att
utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i
enlighet med läroplanens mål.

•

Vi ska jobba vidare inom områdena teknik och naturkunskap.

•

Vi fortsätter att vara ute mycket och att arbeta med miljön tex sopsortering. På våra
promenader plockar vi upp skräp, och burkar som vi sedan pantar. ”Förståelse för hur
människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” (Lpfö18)

•

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan ”att skapa samt
förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika
uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Lpfö18). Det
ska vi göra, förutom i vardagen med sång och musik vid samlingar, med hjälp av
medel från Skapande förskola; Musik i Västernorrlands föreställning: Drunkeli
Dronken.

•

Genusfrågor …”säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i
utbildningen oavsett könstillhörighet” (Lpfö18)

•

Fortsatt utveckling av utemiljön.

Verksamhetsredovisning
Kastellskolan 2018–2019
Förskoleklass, grundskola 1–9 och fritidshem
1. Inledning
I skollagens kapitel 4 beskrivs inriktning, upplägg och krav på dokumentation av det systematiska
kvalitetsarbetet. I läroplanen betonas att varje skolas verksamhet måste utvecklas så att den
svarar mot de nationella målen. Det är huvudmannens ansvar att så sker och att en
verksamhetsredovisning årligen upprättas.
2. Kastellskolan
Kastellskolan är hittills den enda fristående förskolan/grundskolan i Härnösands kommun och
består av integrerad verksamhet, en röd tråd i lärandet, från förskola till åk 9. Kastellskolan drivs
av huvudmannen Kastellskolans ideella förening. Det är en ideell förening utan vinstdrivande
intresse. Eventuell uppkomst av vinst i verksamheten återförs därför alltid till verksamheten.
Kastellskolan har till ändamål att erbjuda barn och ungdomar i Härnösand den bästa möjliga
utbildningen, från förskola till årskurs nio, i en trygg och omhändertagande miljö och med den
etik och värdegrund som förvaltas av kristen tradition. Kastellskolans ambition är att vara den
lilla skolan med de stora möjligheterna. All verksamhet bedrivs utifrån direktiv utfärdade av
Skolverket och ska givetvis uppfylla samtliga de krav som regelverk och styrdokument ställer
Kastellskolan ligger på Kristinagatan i Härnösand och delar flera skollokaler med Kristinaskolan,
en av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) specialskolor för döva och hörselskadade
elever.
Kastellskolan med tillhörande fritidshem har varit verksam sedan läsåret 2002–2003 och
förskoleverksamheten öppnade under läsåret 2006–2007.
I dagsläget är Kastellskolan väl förankrad som en av Härnösands förskolor/grundskolor. Skolan
har en klass i varje årskurs F-6 med begränsat antal elever i varje klass, 22 elever F-6 och 25
elever 7–9.
Vid höstterminsstart läsåret 2018–2019 finns det ca 225 barn/elever i F-9 och ca 80 barn
inskrivna på skolans fritidshem.
3. Verksamhetsredovisning
Denna verksamhetsredovisning har tagits fram i samverkan mellan skolledning och personal.
Varje arbetslag på Kastellskolan dokumenterar och utvärderar kontinuerligt sitt arbete. Elever
och vårdnadshavare har deltagit i utvärderingen av verksamheten genom enkäter och olika
möten.

4. Vision, värdegrund, verksamhetsidé och verksamhetsmål För att förtydliga och förankra
Kastellskolans vision har ett arbete initierats av huvudmannen för att under kommande läsår
processa fram nya dokument gällande skolans mål hos elever, vårdnadshavare, medarbetare,
skolledning och styrelseledamöter.
På Kastellskolan ska alla behandlas enligt principen om allas lika värde. Ingen ska bli
diskriminerad, trakasserad eller utsättas för kränkande handling oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.
Glädje och trygghet ska prägla vår verksamhet för att skapa en positiv, kreativ, lustfylld och
bejakande miljö för lärande.
Värdegrundslektioner på alla klassers scheman. Fyra värdegrundsord ska vara vägledande:
Trygghet – Vi har och förmedlar en känsla av välmående och säkerhet.
Vänlighet – Vi är trevliga och tillmötesgående i mötet med andra.
Ödmjukhet – Vi visar varandra respekt, sätter inte oss själva främst i alla lägen.
Förvaltarskap – Vi tar ansvar för medmänniskan, samhället, miljön och vår framtid.
Genom att Kastellskolans elever och personal deltar i olika schemabrytande aktiviteter t ex First
Lego League, Nobelfesten, Kastellmasken, Elevens val-dagar skapas trygghet, samhörighet och
ökad vi-känsla.
5. Sammanfattning
Prioriterade utvecklingsområden under 2018–2019 har varit att stabilisera skolans verksamhet
genom bl.a. en tydlig ledningsorganisation med erforderligt stöd administrativt och ekonomiskt.
5.1 Viktiga händelser under 2018–2019
• Ny skolledning, rektor och förskolechef/bitr.rektor, började höstterminen 2018.
Skoladministratör, 0,5 tjänst, började i december 2018.
• Anställning av fler lärare/fritidspedagoger med lärarlegitimation.
• Ökad tid för specialundervisning.
• Tydligare uppdrag för klasslärare/ämneslärare med anledning av förändrade uppgifter
för både lärare och resurspersoner/elevassistenter
• Samtliga skolans lärare har deltagit i fortbildning, specialpedagogiska lyftet. Det har
utvecklat det kollegiala lärandet på skolan. Samtal om undervisning, planering,
genomförande och uppföljning har ökat.
• Nya elever till skolan ställer stora krav på överlämningar och inkludering i klasserna.
• Start av ett skolråd med representanter från skolans alla klasser och från personal.
• Tydligare kartläggning och åtgärder gällande särskilt stöd till elever som har behov av
individuella lösningar.
• Digitalisering i musiksalen innebär möjligheter att tillgodose ämnets centrala innehåll.
• Arbetet med skolans digitalisering har fortsatt med upprättande av en IT-grupp för
struktur och genomförande.

6. Förutsättningar för enheten
6.1 Organisation
Skolledningen består av en skolchef/rektor 1.0 och en rektor för förskola/bitr.rektor 1.0.
Kastellskolan förskola har två avdelningar och grundskolan är organiserad som en enparallellig
skola med åldershomogena klasser.
Det finns tre arbetslag som leds av arbetslagsledare, ett för förskolan, ett för klass F-6 och ett för
klass 7–9. Arbetslagen träffas vid fastlagd tid varje vecka och skolledningen har varje vecka möte
med arbetslagsledarna. På skolan finns skolekonom 0.75, skoladministratör 0.5 och vaktmästare
(extratjänst) 1.0.
6.2 Elever
Förskola

Förskoleklass
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9

Stjärnan
Solen

Vt 2018
13
17

Vt 2019
13
17

23
22
23
19
14
15
14
26
36
10
232

22
22
20
23
18
18
19
23
25
35
255

Antalet elever i grundskolan har under läsåret ökat med 23 och är nu i nivå med det av
huvudmannen fastställda maximala elevantalet.
Noterbart är det var 35 elever som lämnade åk 9 i juni 2019 då det var utökat antal elever,
indelade i två klasser, som började åk 7 hösten 2016.
6.3 Lärare/personal Inför läsåret anställdes flera lärare med legitimation vilket innebär att det
finns behöriga undervisande lärare i alla teoretiska ämnen, musik och bild. I hemkunskap,
textilslöjd och trä- och metallslöjd har skolan lärare med goda ämneskunskaper och flera års
erfarenhet av undervisning. Det som Kastellskolan saknar, tillsammans med flera andra skolor är
behöriga lärare i moderna språk, franska och spanska.
Elever på Kastellskolan har modersmålsundervisning i arabiska, persiska och ryska samt
fjärrundervisning via dator i teckenspråk.
6.4 Elevhälsa
Elevhälsan på Kastellskolan består av skolsköterska 0.5 och skolkurator 0.4. Inför läsåret
anställdes en ny skolsköterska, Ingunn Hellem. Då skolkurator inte var i tjänst under läsåret
anställdes vikarie 0.5. Ett samarbete mellan elevhälsan, rektor och lärarna är mycket viktig för
elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans personal är delaktiga i skolans utredning av
särskilt stöd. Vid behov konsulterar skolan logoped, skolläkare och psykolog

6.5 Lokaler, utrustning
Kastellskolan delar en del undervisningslokaler med Kristinaskolan, bl.a. idrottshallen, textilslöjd,
trä- och metallslöjd, hemkunskapssal, kemi/biologi-sal och fysik/teknik-sal. Till det kommer
gemensam matsal och arbetsrum för skolsköterska och skolkurator.
Det saknas grupprum för undervisning i halvklass. Avgränsning i klassrummen sker med hjälp av
skärmar. Arbetet för att iordningställa ett samlat skolbibliotek påbörjades under läsåret. Behov
finns att utöka de digitala verktygen, datorer och iPads, så att de finns tillgängliga för skolans alla
elever.
Kastellskolans expedition är bemannad alla vardagar kl 08.00-12.00 och ligger i ett separat hus
på skolgården där det iordningställts tre arbetsrum och ett mindre konferensrum i
källarvåningen.
6.6 Ekonomi
Beslutet gällande ökat antal elever/klass har även detta år resulterat i förbättrade intäkter samt
ett tillfredsställande resultat. Verksamhetsresultatet uppgår till 1 023 000 kr. För detaljer
hänvisas till föreningens årsredovisning 2018-07-01—2019-06-30.
7. Kunskapsresultat
7.1. Åk 1
I klass 1 gick 22 elever, 10 flickor och 12 pojkar.
Alla elever utom 3 bedömdes klara måluppfyllelsen.
7.2. Åk 2
I klass 2 gick 20 elever, 4 flickor och 16 pojkar.
Alla elever utom 5 bedömdes klara måluppfyllelsen.
7.3. Åk 3
I klass 3 gick 23 elever, 8 flickor och 15 pojkar.
Alla elever utom 2 bedömdes klara måluppfyllelsen.
7.4. Åk 4
I klass 4 gick 18 elever, 11 flickor och 7 pojkar.
Alla elever utom 4 bedömdes klara måluppfyllelsen.
7.5. Åk 5
I klass 5 gick 18 elever, 11 flickor och 7 pojkar.
Alla elever utom 2 bedömdes klara måluppfyllelsen.
7.6. Åk 6
I klass 6 gick 19 elever, 13 flickor och 6 pojkar.
Betyg juni 2019: genomsnittligt meritvärde – 212,1
7.7. Åk 7
I klass 7 gick 23 elever, 11 flickor och 12 pojkar.
Betyg juni 2019: genomsnittligt meritvärde – 218,7
Meritvärde flickor – 242,5
Meritvärde pojkar – 196,9

7.8. Åk 8
I klass 8 gick 25 elever, 10 flickor och 15 pojkar.
Betyg juni 2019: genomsnittligt meritvärde – 225,3
Meritvärde flickor – 242,8
Meritvärde pojkar – 213,7
7.9. Åk 9
I klass 9A gick 20 elever och i klass 9B gick 15 elever.
Totalt 35 elever, 12 flickor 23 pojkar
Betyg juni 2019: genomsnittligt meritvärde – 218,7
Meritvärde flickor – 262,5
Meritvärde pojkar – 205,3
7.10. Nationella prov åk 3

Läsår
18/19

Årskull
3

Nationella prov Sv/Sva
Andelen elever som deltagit
och klarat alla delprov
Alla
Flickor
Pojkar
96%
100%
93%

Nationella prov Ma
Andelen elever som deltagit och klarat
alla delprov
Alla
Flickor
Pojkar
70%
50%
80%

7.11. Nationella prov åk 6

Läsår
18/19

Årskull
6

Nationella prov Sv/Sva
Andelen elever som
deltagit och klarat alla
delprov och fått lägst
betyget E
Alla
Flickor Pojkar
68% 69%
67%

Nationella prov Ma
Andelen elever som
deltagit och klarat alla
delprov och fått lägst
betyget E
Alla Flickor Pojkar
74% 80%
67%

Nationella prov Eng
Andelen elever som
deltagit och klarat alla
delprov och fått lägst
betyget E
Alla Flickor Pojkar
84% 77%
100%

Nationella prov Ma
Andelen elever som
deltagit och klarat alla
delprov och fått lägst
betyget E
Alla Flickor Pojkar
68% 67%
70%

Nationella prov Eng
Andelen elever som
deltagit och klarat alla
delprov och fått lägst
betyget E
Alla Flickor Pojkar
66% 75%
61%

7.12. Nationella prov åk 9

Läsår
18/19

Årskull
9

Nationella prov Sv/Sva
Andelen elever som
deltagit och klarat alla
delprov och fått lägst
betyget E
Alla Flickor Pojkar
83% 92%
78%

Läsår
18/19

Årskull
9

Nationella prov So
Andelen elever som deltagit
och klarat alla delprov och
fått lägst betyget E
Alla
Flickor
Pojkar
74%
92%
65%

Nationella prov No
Andelen elever som deltagit och klarat
alla delprov och fått lägst betyget E
Alla
88%

Flickor
100%

Pojkar
93%

7.13. Analys resultat F-3
Eleverna i förskoleklass och klass 1 uppvisar god måluppfyllelse, Eleverna i klass 2 har under
läsåret haft stort behov av att arbeta med trygghet och studiero då det finns flera elever i behov
av särskilt stöd. För att ge eleverna i klass 3 extra stöd i bl.a. matematik har en resurslärare
arbetat tillsammans med ordinarie lärare i klassen under vårterminen.
7.14. Analys resultat 4-6
Under läsåret har det arbetats med trygghet och studiero på mellanstadiet. Elevernas
kunskapsresultat är gott utifrån mycket olika individuella förutsättningar för lärande.

7.15. Analys resultat 7–9
Analys av resultaten både gällande resultat av Np i åk 9 men ännu tydligare i betygsstatistiken åk
7–9 visar att flickorna har betydligt högre måluppfyllelse och därmed högre meritvärde än
pojkarna.
Skolans lärare arbetar alla utifrån uppdraget att samtliga elever ska klara kunskapskraven men
olika omständigheter, frånvaro, hälsa, elevens egna förutsättningar, begränsar i flera fall
möjligheten till det.
8. Resultat förskoleklass
Arbetet har bedrivits med utgångspunkt i läroplanens övergripande mål och förskoleklassens
syfte att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. I undervisningen har eleverna
genom ett praktiskt och laborativt arbetssätt fått förutsättningar att utveckla förmågan att pröva
och utveckla idéer, lösa problem och omsätta sina idéer till handling.
Verksamheten i förskoleklassen har fungerat mycket bra och gett goda resultat inom samtliga
områden med anpassat dagsschema och balans mellan, lek, arbete och vila.
Det dagliga värdegrundsarbetet, med ledorden trygghet, vänlighet, ödmjukhet och förvaltarskap,
genomsyrar hela verksamheten.
Det har under läsåret funnits möjligheter att dela gruppen och göra individuella lösningar.
9. Resultat fritidshem
Undervisningen i skolans fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i
elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas
ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer
som integrerar omsorg och lärande.
Antalet inskriva elever på fritidshemmet har under läsåret varierat mellan 73 och 83 för att vid
vårterminens slut vara 66. Majoriteten av dem tillhör åldersgruppen 6–8 år.
Fritids har inga egna lokaler och har under året nyttjat olika klassrum och idrottshall.
På fritids arbetade i början av under höstterminen tre fritidspedagoger, två
elevassistenter/resurser samt en extratjänst stadigvarande på fritids. Utöver dessa har några
resurser och extratjänster arbetat timmar eller enstaka dagar.
Efter novemberlovet förändrades bemanningen på fritids då elevassistenter fick förändrade
arbetsuppgifter. Under vårterminen anställdes ytterligare en fritidspedagog.
Verksamheten har till stor del byggt på fri lek utomhus och planerade, vuxenledda aktiviteter
inomhus. Vi har nyttjat skolans praktiska lokaler såsom idrottshall, bild och hemkunskap. Vi har
försökt skapa hållbara rutiner för att verksamheten skall vara trygg och strukturerad. Dagarnas
innehåll har utformats efter fritidshemmets centrala innehåll, dock har tid för analys av
verksamhetens måluppfyllelse varit svår att hitta. Idrott, lek och rörelse samt skapande
verksamhet har varit framträdande aktiviteter.
Utifrån förra årets analys framkom att läroplanen måste implementeras samt att en långsiktig
plan för utveckling av fritidshemmet måste upprättas. Detta arbete påbörjades delvis på
planeringstid samt på kvällsmöten men behöver ytterligare arbetas med kommande läsår.
Verksamhetsmässigt har den gemensamma planeringstiden varje vecka och den dagliga
”ställtiden” varit nödvändig för att genomföra en kvalitativt bra verksamhet.
10. Elevers rätt till stöd
10.1. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling
Inför upprättande av nya planer har eleverna i alla årskurser och på skolans fritidshem under
hösten besvarat frågor i en enkät. En trygghetsvandring genomfördes inom skolområdet med
skolkurator och elevrepresentanter för att kartlägga trygga respektive otrygga platser.
Sammanfattande resultat är att majoriteten av eleverna trivs på Kastellskolan och känner sig
trygga. På skolan har man kamrater att umgås med och vuxna att vända sig till om man behöver
hjälp. Förbättringsområden är identifierade och åtgärder planerade.
10.2. Elevärenden till EHT
Kastellskolan elevhälsoteam, EHT, har under läsåret träffats en gång i veckan. I teamet ingår
förutom skolledningen, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator. Ansvariga
lärare bjuds in till mötet.
Under läsåret har strukturen för att behandla ärenden renodlats. Då det varit många både kända
elevärenden som ska följas upp och därtill många nya ärenden behöver det skapas en än
tydligare arbetsgång.
10.3. Åtgärdsprogram
Att identifiera elever som har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd görs i första hand av
klasslärarna/mentorerna. Extra anpassningar på skolan är exempelvis hörselkåpor, stressbollar,
speciella sittdynor, avskärmad arbetsplats, speciella pennor, placering i klassrummet,
individuella uppgifter, digitala hjälpmedel, extra genomgångar och mer tid vid provtillfällen.
När behovet av särskilt stöd är identifierat upprättas åtgärdsprogram med exempelvis anpassad
skoldag, anpassad studiegång, individuellt schema, egen dator, individuellt stöd av
speciallärare/specialpedagog, stöd av resursperson/elevassistent.

10.4. Elevfrånvaro
Problematisk skolfrånvaro är något som tidigt måste uppmärksammas. Via skolans lärplattform
kan ökad frånvaro kartläggas och insatser sättas in. Vid frånvaro kopplas i första hand
skolsköterska/skolkurator in och kontakt tas med vårdnadshavarna. Vid stor elevfrånvaro anmäls
ärendet till kommunens närvaroteam (centrala elevhälsan).
10.5. Kränkningsärenden
På Kastellskolan är det allas ansvar att diskriminering och annan kränkande behandling inte får
förekomma och det är varje vuxens ansvar att ingripa och avstyra sådana handlingar. Som
barn/elev ska man säga ifrån med tydlighet att det inte är acceptabelt och kontakta en vuxen.
Rutiner gällande skriftlig ”Anmälan om kränkande behandling” är väl kända av all personalen.
Rektor har under året mottagit ca 75 anmälningar om kränkande behandlingar. Anmälningarna
rör relationer elever emellan. Huvudparten av anmälningarna handlar om kränkningar gällande
fysiskt våld mellan en handfull elever i en av skolans klasser. Åtgärder gällande detta är vidtagna
och ytterligare åtgärder planeras vidtas inför hösten 2019.
10.6. Analys Elevers rätt till stöd
För att tidigt kartlägga elever som har rätt till stöd i skolan gör ansvariga lärare i sitt
vardagsarbete en aktiv bedömning och analys. Till det kommer klasskonferenser
(mitterminsuppföljningar) i alla klasser, bedömningsstöd i klass F och klass 1, DLS (diagnostiskt
läs- och skrivtest), nationella prov, Schoolsofts ämnesmatriser, utvecklingssamtal, pedagogiska
kartläggningar, slöjdportfolio, bildportfolio, diagnoser med hjälp av Mystudyweb och
Kartläggaren och rapporter från skolsköterska och skolkurator.
Analysen visar att det är fler elever på Kastellskolan som är i behov av stöd i sitt skolarbete än
vad resurserna räcker till; både pedagogiskt och lokalmässigt.
11. Elevers ansvar och inflytande
11.1. Klassråd, elevråd
På Kastellskolan ska varje klass ha klassråd och två representanter från varje klass deltar i skolans
elevråd. Vid elevrådsmöte, varje månad, deltar skolledningen. Elevrådet är ett viktigt tillfälle för
skolledningen att få kännedom om trygghet och trivsel på skolan och vilka frågor som är aktuella
och diskuteras bland skolans elever.
Två gånger varje termin har representanter från Kastellskolan och Kristinaskolan gemensamt
matråd där eleverna kan lämna synpunkter till matleverantören S:t Petri Logen.
11.2. Elevenkät
Att kontinuerligt genomföra elevenkäter, både klassvis och de som gäller hela skolan, med
efterföljande utvärdering och diskussioner är ett sätt att få syn på det som fungerar och det som
behöver förändras/förbättras. Viktigt att ge eleverna möjligheter att förbättra skolsituationen.
11.3. Analys Elevers ansvar och inflytande
Under läsåret har arbetet med klassråd och elevråd på skolan åter kommit igång med
regelbundna möten.
Ett utvecklingsområde är att utmana elevens förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa
egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar.
11.4. Föräldraenkät
En föräldraenkät genomfördes i mitten av vårterminen 2018 och visade både på punkter som
vårdnadshavarna var nöjda med och på flera förbättringsområden.

Enkätsvaren har presenterats i skolrådet, i personalgrupper och vid olika föräldraträffar. Vi
hoppas att kontinuerliga enkäter ska leda till förbättrad kommunikation, förståelse och ökat
positivt samarbete mellan skolan och föräldrarna.
12. Prioriterade utvecklingsområden för kommande läsår
• Arbetslagstider som är medarbetarnas tillfälle att samråda för att utveckla det
pedagogiska arbetet, samplanera och sambedöma ska tydliggöras och
schemaläggas.
• Samtliga lärare på skolan ska delta i strukturerade ”Kollegabesök” med tydligt
uppdrag, observationsschema.
• Skolledningen genomför lektionsbesök med uppföljning.
• Byte av lärplattform till Schoolity.
• Läxhjälp för alla elever utanför lektionstid.
• Analys av skolresultat avseende genusperspektiv.
• För att anpassa antalet lärare och pedagoger utifrån elevantal och behov av stöd
ska en översyn göras inför kommande läsår.
• Arbetslagsutbildning i samarbetet med Länshälsan.
• HLR-utbildning till all personal.
• Iordningställa skolbiblioteket.
• IT-plan för att säkerställa Kastellskolans krav på digitalisering.
• Tydlig plan för att implementera läroplanen, utveckla pedagogiska planeringar
och det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet.
• Kartlägga och analysera hur arbetsmiljön gällande personalplanering och lokaler
för skolans fritidshem kan förbättras.
• Klasskonferens efter terminens utvecklingssamtal för att aktualisera målbilden
och ge återkoppling till lärare, elevhälsan och fritidspersonal.
13. Framtid
Om det inte inträffar några större förändringar gällande politiska beslut avseende fristående
förskolor/grundskolor och skolans ekonomiska förutsättningar är i nivå med de kommunala
skolornas så ser framtiden ljus ut för Kastellskolan.
Skolan har ett gott renommé och det är många föräldrar som önskar sina barns skolgång på
Kastellskolan. Det är viktigt med ordning och trygghet i skolans fysiska och sociala miljö för
att lärandemiljön ska hålla hög kvalitet och ge eleverna bästa möjliga utbildning.
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Not 7

Förbättringsutgifter annans fastighet

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8

2018-06-30

258 705
0
0
258 705

258 705
0
0
258 705

-103 482
0
-51 740
- 155 222

-51 741
0
-51 741
- 103 482

103 483

155 223

2019-06-30
2 064 149
38 675
-67 000
2 035 824

2018-06-30
2 064 149
0
0
2 064 149

-1 481 879
65 903
-206 607
-1 622 583

-1 267 124
0
-214 755
-1 481 879

413 241

582 270

Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9

2019-06-30

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupet särskilt anställningsstöd
Övriga poster
Summa

2019-06-30
670 604
162 529
265 210
1 098 343

2018-06-30
655 709
183 075
307 512
1 146 296

Stadgar för Kastellskolan ideell förening
§ 1 Föreningens firma och firmateckning
Föreningens namn är Kastellskolan ideell förening.
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt och av ordföranden ensam. Styrelsen
kan därutöver utse en eller flera firmatecknare att teckna firman, tillsammans eller var för sig.
Rätt att teckna föreningens firma ges för perioden fram till och med nästkommande årsmöte.
Föreningens bankkonton tecknas av ordförande och kassör var för sig och/eller av den som
styrelsen utser.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att erbjuda barn och ungdomar i Härnösand den bästa möjliga
utbildningen, från förskola till årskurs nio, i en trygg och omhändertagande miljö och i
överensstämmelse med den etik och värdegrund som förvaltas av kristen tradition.
Verksamheten ska genomsyras av hög kvalitet och väl fungerande samverkansformer
omfattande samtliga intressenter i verksamheten och särskilt vårdnadshavarna, som genom
sitt aktiva skolval ger Kastellskolan sitt tydliga förtroende för barnets utveckling och
utbildning.
Föreningen ska uppnå sitt ändamål genom att bedriva förskola, förskoleklass, grundskola
samt fritidshemsverksamhet. All verksamhet bedrivs utifrån direktiv utfärdade av Skolverket
och ska uppfylla samtliga de krav som myndighet ställer.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.
§ 4 Medlemskap
Vårdnadshavare vars barn är inskriven vid Kastellskolans förskola eller skola, är automatiskt
medlem i Kastellskolans ideella förening. Vårdnadshavaren, i sin egenskap av medlem, har
därefter rösträtt vid föreningens årsmöten.
Vårdnadshavare kan om så önskas säga upp sitt medlemskap utan påverkan för barnet.
Önskan om utträde ur föreningen ska skriftligen anmälas till styrelsen och medlemskapet
anses därmed omedelbart avslutat.
Övriga personer eller organisationer som vill främja föreningens ändamål, kan också beviljas
medlemskap. Ansökan om medlemskap ställs då till föreningens styrelse som snarast fattar
beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag ska motivering lämnas.
Medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen, får uteslutas ur föreningen. Fråga om uteslutning får inte avgöras
förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts
och getts skälig tid att yttra sig.
Inga medlemsavgifter tas ut.
§ 5 Styrelsen
Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ med ansvar för nuvarande
och framtida drift, uppföljning av de bedrivna verksamheterna, ekonomiska angelägenheter
och redovisning samt övriga i föreningen förekommande uppgifter.
Styrelsen bestå av ordförande samt lägst fyra(4) och högst åtta(8) ledamöter. Styrelsen är
beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid konstituerande styrelsemöte utser styrelsen inom sig sekreterare, kassör samt vice
ordförande. Vid behov kan styrelsen även utse arbetsutskott (AU) eller motsvarande.
§ 6 Styrelsens uppgifter
§ 6a
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsens uppdrag, det åligger styrelsen att….
för föreningen tillse att gällande lagar och regler efterlevs
verkställa av årsmötet fattade beslut
årligen fastställa budgetramar för verksamheterna
på övergripande nivå planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheternas kvalitativa arbetemot de mål
som anges i respektive läroplan
i samråd med skolledning identifiera utvecklingsområden och tillse att
förutsättningar för utvecklingsarbete skapas
ansvara för och förvalta föreningens medel
tillställa revisorn årsredovisning och räkenskaper för granskning
förbereda årsmötet

Vidare ska styrelsen ansvara för att anställa skolledning för förskola och skola.
Skolledningen ansvarar i sin tur för att bemanna skolans pedagogiska verksamheter samt
stödfunktioner.
§ 6b
Ordförandes uppdrag
Ordförande är officiell representant för föreningen och skall leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och
beslut efterlevs. Ordförande har teckningsrätt för föreningens firma enligt § 1 i stadgarna.
Om ordförande har förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe.
§ 6c
Sekreterarens uppdrag
Sekreterarens uppdrag är att..
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten och föra
protokoll vid styrelsens sammanträden
• ombesörja att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
betryggande sätt
• följa upp att fattade beslut har verkställts
• biträda ordföranden vid arbetet att årligen upprätta förslag till
verksamhetsberättelse för föreningen
§ 6d
Kassörens uppdrag
Kassörens uppdrag är att..
• övergripande ansvara för att föreningens räkenskaper sköts i enlighet med
gällande lagar och regler
• övergripande ansvara för att medlemsförteckning förs och uppdateras
• slutattestera föreningens samtliga utbetalningar
§ 7 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår ska vara 1 juli (år 1) – 30 juni (år 2). Styrelsens årsredovisning
ska överlämnas till föreningens revisor senast 31 oktober (år 2).
§ 8 Revisorer
Granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska utföras av
auktoriserad revisor, vald av årsmötet. Revisorn ska utföra sin revision i enlighet med
bestämmelserna i revisionslagen.

§ 9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte sker tidigast fyra (4)
veckor och senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte och senast två (2) veckor före extra
årsmöte. Kallelsen publiceras på Kastellskolans hemsida vilket gäller även övriga
meddelanden.
Motioner avseende föreningens verksamhet ska ha inkommit till styrelsen senast
den 31 augusti.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordföranden och sekreterare för årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val protokolljusterare och rösträknare.
4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av ordförande för ett år.
11. Val av styrelseledamöter för 2 år
12. Val av revisor.
13. Val av valberedning, 2 till 3 personer, varav 1 sammankallande.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.
§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när
20 % av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
§ 11 Rösträtt
Vid årsmötet äger varje medlem en (1) röst. Rösträtten ska utövas personligen.
Organisationer som är medlem i föreningen äger rätt att delta vid årsmötet med ett ombud
som har rösträtt. Vid årsmötet sker val med öppen omröstning, såvida inte någon medlem
begär sluten omröstning.
§ 12 Behandling av vinst
Uppkommen vinst i verksamheten kvarstår i sin helhet i föreningen för att täcka erforderlig
självfinansiering av rörelsekapital samt för att utgöra buffert för resultatutjämning över åren.
§ 13 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan beslutas av årsmötet och kräver att minst två tredjedelar av
de som röstar biträder förslag om ändring. Fråga om stadgeändring anmäls i kallelsen till
årsmötet
§ 14 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet
avgivna röster. Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar, sedan verksamheten
lagenligt avvecklats, utgöra stipendiemedel att dela ut till skolpersonal och/eller elever inom
Härnösands kommun i enlighet med de direktiv som har fastställts av årsmötet i samband
med beslutet om upplösning

