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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Källskolan är en fristående skola som drivs av Föreningen för Kristen Skola i
Upplands-Bro. Det är en ideell förening där föräldrar till alla barn på Källskolan
ingår. Den är också öppen för anhöriga och andra intresserade.

Skolan har en allkristen profil och vill vara med och utveckla varje barn
kunskapsmässigt, socialt, emotionellt och andligt, efter varje barns förmåga och
förutsättningar.

Pedagogisk inriktning
Källskolan arbetar utifrån den ram som läroplanen, LPO-94, anger. Vi strävar efter
att stärka barnens självuppfattning, kreativitet och kunskap, och vill tillsammans
med föräldrarna fostra självständiga, kärleksfulla individer som lär sig att
samarbeta och ta eget ansvar.

Den pedagogiska inriktningen tar stor hänsyn till elevens personliga behov och
utgår från barnets egna förutsättningar.
Vi önskar ha ett brett perspektiv på vad som menas med den enskilde elevens
behov och kunna ta hänsyn till såväl intellektuella som sociala och andliga behov.

Vi fäster stor vikt vid kommunikationen mellan skola, föräldrar och elev för att
kunna se och möta varje enskild elev.

Med en respekt för alla elever, oavsett hur de förhåller sig till kristen tro, vill vi ge
eleverna en stark förankring i evangelisk kristen tro, den levande och uppståndne
personen, Jesus Kristus, Guds son.

Föräldraengagemang

Föräldraengagemanget på Källskolan visar sej på olika sätt. Föräldrar har deltagit i
vissa undervisningsmoment, berättat om saker med anknytning till sina
kompetensområden eller hjälpt till med praktiska saker. Städningen av lokalerna
har till stor del skötts av föräldrarna enligt ett roterande veckoschema.
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Några händelser under läsåret

Läsåret 2006/2007 överträffade på många sätt alla andra lå i Källskolans 15-åriga
historia. Året som alltid kommer att refereras till som året efter branden! Den 14 juli
brann skolan ner till grunden och kort därefter gick följande brev ut till alla
Källskolehem:

Till alla föräldrar och elever på Källskolan!
Jag skriver till Er alla i ett inte alltför roligt ärende. Som de allra flesta säkert redan
vet brann Källskolan i Tibble i fredags morse och är inte i skick att kunna
repareras. Alla de som varit fram och tittat kan vittna om samma sak, nämligen
materiell förödelse bortom det vi är vana att se och omfatta.

Själv befinner jag mig på semester i Dalsland och har följt dramat via
telefonkontakter.
Jag blev väckt fredag morgon av att vår dotter Anna ringde och berättade att hon i
sin tur strax innan blivit väckt och informerad om branden. Därefter följde c:a 10
tim av intensiva telefonkontakter med berörda parter.
Ett av våra konstateranden var att vi snarast behövde kontakta Källskolans familjer
– därav detta brev. Det går också att följa utvecklingen på vår hemsida;
www.kallskolan.se.
De som direkt drabbas mest är naturligtvis, elever, föräldrar och personal på
Källskolan Tibble, men även Brunnadelen blir ju indirekt drabbad, inte minst
känslomässigt.
Vad händer nu?
Självklart är detta en av de första frågorna som alla som berörs av detta ställer sig.
En strategi med många beståndsdelar har vuxit fram sedan i fredags. Den innebär
bl.a:
- Fastighetsägaren, Källskolan, Pärlan den andra hyresgästen, ett dagis som är
granne med Källskolan, berörda försäkringsbolag samt representant från
kommunen möts i veckan som kommer, eller senast i början av v. 30 för att dra
upp riktlinjerna till en helhetsstrategi.
- Källskolan eftersträvar en snabb försäkringsbaserad lokallösning; troligast
undervisningsbaracker av den typ som Broskolan och Ekhammarskolan använt sig
av tidigare. Dessa ställs då upp på en av kommunen, centralt, hänvisad plats för
att användas till dess en ny skola byggts upp.
- Om dessa undervisningslokaler inte är färdigställda innan skolstart den 21 aug
har Källskolan till att börja med erbjudits plats i Skogakyrkan där det finns plats för
4 klassrum, en stor samlingssal, matsal samt rastutrymme, etc.
- Ring någon av undertecknade om Du/Ni behöver bearbeta situationen:
Bosse 0735758282, Claes 0707516556, Britt 0705088212 eller Erick 0707100170.
- Kontinuerlig uppdatering av läget på vår hemsida.
- Vi vädjar om förbön.
Vad berodde branden på?
En brandutredning där polisen är inblandad pågår och i nuläget kan vi endast
vänta och ta del av de rön som kommer fram. Ingen officiell teori har ännu
presenterats.
Hur tar personalen detta?
Jag fick tag i de allra flesta första dagen och sammanfattningsvis kan man väl
säga att vi varken jublar eller ”kastar in handduken”. Vi tror att detta tråkiga som
hänt ändå på sikt kan föra med sig de positiva saker som kan ske när man gör en
form av omstart.
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Ska man byta skola nu för att slippa en massa strul?
Både ja och nej!
Ja – om man tycker att det scenario som tecknats ovan ”bara är för mycket”…
Nej – om man trivs på Källskolan och är beredd att vara en del av denna nya,
osäkra men utmanande och spännande Källskoleepok.
Kom ihåg att en skola består framförallt av elever och lärare och är endast
sekundärt en byggnad!
Naturligtvis ser vi helst att alla elever stannar kvar, men vi kommer att ha stor
respekt för den som inte kan eller vill tänka sig att gå kvar under dessa för oss alla
så tråkiga omständigheter.
Till sist –
vill jag önska Er alla en fortsatt skön sommar. Njut av det härliga vädret och tveka
inte att höra av Dig om Du undrar över något eller har någon synpunkt.
För Källskolan den 16 juli 2006 Bo Nyberg, rektor

Den 9:e augusti kunde ett uppföljande brev skickas ut. Följande gick då att läsa:

Hej!
Nu har det gått ett tag sen Ni alla fick ett brev om branden och om hur vi tänker
inför framtiden. En hel del positiva saker har hänt sen dess, bl.a.

- Källskolan har hittat en tomt där en tillfällig skolbyggnad kommer att resas.
F.o.m. den 1/10 kommer vi att hålla till i hörnet av IP:s gräsplaner i
Kungsängen – mitt emot gamla Volvo.
- Mellan skolstart, 21/8 och fram t.o.m. 1/10 kommer vi att hålla till i
Skogakyrkans lokaler, där det just nu byggs om en hel del så att vi ska
kunna ha ändamålsenliga lokaler.
- Stort stöd och mycket uppmuntran har nått oss från alla möjliga håll – inte
minst från alla er föräldrar. TACK!
- Kommunen har gett oss ett jättefint stöd och bl.a. lånar en kommunal skola,
Råbyskolan, ut skolbänkar så att vi inte ska behöva köpa nytt under den första
tiden.
- Ägaren, Per-Erik Holmgren planerar att bygga upp skolan i Tibble igen om
hans preliminära byggplaner går i lås. Definitivt beslut om detta kommer i
månadsskiftet, aug-sept.

I fredags beslutade ägaren att riva hela byggnaden, alltså även Pärlan, vårt kök
och musiksal, etc. Vid en ev. nyuppbyggnad gäller det f.o.m. nu alltså hela
byggnaden.
Personalen i sin helhet och även de av oss i personalen som arbetat aktivt med
allt detta är alla vid gott mod. Ingen av de elever eller föräldrar som hört av sig har
markerat något missnöje med situationen utan har i stället uttryckt mycket av stöd
och uppmuntran.

Skolstarten sker alltså måndagen den 21 aug kl. 8.30 i Skogakyrkan, Gamla
Landsvägen 6 i Kungsängen.
Fortsätt att höra av Er om Ni undrar över något eller har någon synpunkt
som Ni vill förmedla.
J.m.f. namn och tel.n:r i förra brevet och som repetition mitt n:r 073 575 82 82.
För Källskolan dag som ovan

Bo Nyberg, rektor
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Innan lå var slut hade sen också ytterligare brev levererats beroende på att
turbulensen ännu inte upphört:

Källskolan, 4 1/2 månader efter branden

Efter branden utbröt stor aktivitet på olika fronter och den 14/8 kunde all
Källskolans personal samlas i Skogakyrkan, vilken kom att hyras av Källskolan
från den 14/8 och fram till och med 29/9. Veckan efter. måndagen den 21/8 kunde
de ca 90 eleverna på högstadiet börja och då var c:a 700 m

2
av Skogakyrkans

lokaler (allt utom själva kyrksalen) ombyggt och ommöblerat till en modern och
ändamålsenlig skola. Råbyskolan lånade ut bänkar, Vattmyraskolan i Järfälla och
Mikaelskolan i Sollentuna, bord och stolar, etc och många frivilliga arbetade och
slet. Skogakyrkan öppnade upp både lokalerna och sina hjärtan och gjorde en
skolstart i tid möjlig.

Parallellt med detta förhandlade skolledningen med såväl kommunen som med
Trygg Hansa om att få bygga upp sk undervisningsbaracker på en av kommunen
hänvisad plats. Efter många turer beslutades det till sist att barackerna skulle
resas på Skolvägen 20, på en del av Ekhammarskolans skolområde.

Helgen den 29/9-1/10 okt kunde så skolan flytta in i dessa lokaler, återigen ca 700
m2 funktionell lokalyta. Flytten genomfördes av skolans heroiska personal och
med hjälp av endast en extra studiedag mån den 2/10 kunde skolan möbleras/
färdigställas så att eleverna på nytt kunde börja tis den 3/10 – nu i den nya skolan.

Inom loppet av fyra månader hade nu eleverna gått i tre olika skolor. Källskolan
Tibble, Källskolan Skoga och till sist Källskolan Ekhammar. Nästa höst i augusti
flyttar Källskolans högstadium tillbaka till Enbärsvägen i Tibble där det då ska stå
en helt ny skola uppbyggd. Då gäller fyra olika skolor på drygt ett år. Ett rekord?

Skolans elever och lärare har verkligen fått träna sig i att inte definiera skolan
utifrån byggnaden utan att snarare i att se till ”insidan” som det ju ofta så fint heter.
Men insidan är just det som räknas en sån här gång. I ett nu förändras alla yttre
förutsättningar och helt plötsligt är begreppet ”insidan” verkligt och inte bara
vackert abstrakt.

Väl inne i den nuvarande skolbyggnaden på Ekhammar tog det sen 1 mån innan
internet började att fungera trots Telias alla resurser och löften…

Källskolans personal har de senaste veckorna varit rejält tröttkörda, men har ändå
trotsigt valt att inte böja sig under alla dessa tråkiga omständigheter utan har tom
utvecklat en ny modell för utvecklingssamtalen, lå 07-08. Eleverna har varit
oerhört tappra och föräldrar, personalen på Källskolan Brunna (låg - och
mellanstadiet) allmänheten, Ekhammarskolans personal och elever, etc. har alla
på olika sätt stöttat vilket verkligen har värmt. TACK!

Ekhammarskolans elevråd, tex, tog emot Källskolans elever med att överlämna ett
jättecollage innehållande kort på i stort sett skolans alla elever och med dessa
elevers autografer på baksidan. (Källskolans elevråd kommer att på sitt sätt
återgälda detta innan jul).
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Inte helt fel, utifrån ovan sagda, att personalen på Källskolans högstadium just
detta år valt att klä ut sig till brandmän på gruppbilden i skolkatalogen.

Härdade genom eld borde kanhända vara årets valspråk?!

Bo Nyberg, rektor

I februari fick vi sen gå ut med det tunga beskedet att ägaren snabbt ändrat sig
och pga av olika, mer eller mindre trovärdiga skäl, inte nu längre kunde tänka sig
att bygga upp skolan. När sommaren kom sålde han sen tomten till ett
byggnadsföretag. Modlösa men inte rådlösa tog sig ännu en gång styrelse,
personal och föräldrar an det utmanande uppdraget att ”hitta en skola”. Hur det
gick går att läsa i läsårets sista efterbrandbrev :

Lokalfrågan inför hösten för eleverna på Källskolan, förskola till åk 9
Nu är det klart!

- i vilka lokaler vi kommer att bedriva undervisning för eleverna på Källskolan
under det kommande lå 07-08.

De äldre eleverna, åk 7-9, kommer att flytta in i det sk Trapphuset, strax intill de
nuvarande barackerna på Ekhammarsområdet. Trapphuset består av tre utmärkta
klassrum, en korridor som blir studiekorridor samt en sal i källaren som blir
administrationsdel. Kompletterande grupprum och ett klassrum för B-språk ställs
till vårt förfogande i Ekhammarskolan. Matfrågan är ännu olöst och om inga andra
lösningar hittas kommer eleverna att äta i Ekhammarskolans matsal. Catering i de
egna klassrummen är en annan tänkbar lösning. I första hand vill vi fortfarande
laga mat i eget kök, även om den möjligheten just nu inte verkar realiserbar.
De yngre eleverna, inklusive den blivande 6:an fortsätter uppe i Brunna. Skälet till
att 6:orna stannar kvar på Brunna står i relation till den lokallösning som vi
erbjudits för våra Ekhammarelever.
För övrigt kommer logistiken att se ut som tidigare på Brunna – dock med en
förhoppning om att vi ska kunna ytterligare rusta skolan och skolgården för att
kunna ge alla eleverna ett fint skolår inklusive fortsatt ”hemlagad” mat.
Inför framtiden arbetar vi på flera spår – ett är att få loss en ny tomt som ägaren till
Tibblebyggnaden kan bygga på. Ett annat är byggnaden bakom ”barackerna” på
Ekhammar, den sk komvuxenheten. Man vill på sikt flytta hela
komvuxverksamheten till centrum och då har man från förvaltningen föreslagit
detta alternativ, något som komvuxledningen också bejakar.
Alla som har frågor omkring detta ombedes att kontakta någon av undertecknade.
För Källskolan den 30 mars 2007
Bo Nyberg, rektor Claes Bystedt, bitr. rektor

Kom då branden att prägla allt som skedde på Källskolan under lå 06-07?
Både ja och nej!
Ja – en sådan extraordinär händelse har oerhört många bottnar och vissa
efterdyningar, negativa och positiva kommer säkert att också under ytterligare år
påverka skolan.
Nej – livet har alltid en egen förmåga att hitta nya vägar och möjligheter. Här
kommer ett litet smakprov på vad som i övrigt hände på skolan:



Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro
Huvudman för Källskolan

7 (16)

I september hölls de årliga Källskolespelen på Kungsängens idrottsplats där alla
elever från F-klass till 9:an tävlade och lekte under en hel dag. Många föräldrar
slöt även detta år upp och underlättade därmed för personalen i dess strävan att
låta eleverna få vara med om en välorganiserad och inspirerande friluftsdag.
Idrottslärarna Hege Danielsson och Britt Jääskeläinen ledde som vanligt hela
arrangemanget. Och som vanligt gjorde de det jättebra!

I oktober möttes för andra året i rad nätverket av kristna skolor i Stockholm för att
lyssna till Stefan Gustavsson från Credoakademin i Stockholm, en eftergymnasial
bibelskola som tränar eleverna i att på ett intellektuellt plan analysera samtidens
strömningar inom bla kultur och filosofi. Stefan som är en av de få i Sverige som
på allvar debatterar med de kristna skolornas kanske värsta antagonist, det
humanetiska förbundet, uppmuntrade lärarna att förstå sin oerhört viktiga roll i ett
alltmer postkristet samhälle. Nätverket av kristna skolor (7 stycken) har mötts en
eller fler ggr varje år under de senaste 7-8 åren . Rektorerna i dessa skolor möts
dessutom 3-4 ggr per läsår. Den andra personalträffen i detta nätverk lå 06-07
handlade om olika lärstilar och seminariet med efterföljande grupparbeten hölls på
Ekebyholmsskolan i Rimbo.

Julavslutningen hölls i Ekhammarskolans aula med ett sprakande program fullt av
olika uppträdanden. Avslutningen leddes helt av två elever i 9:an och årskurs F, 2,
4, 6 och 8, ansvarade som vanligt vid julavslutningarna för programmet.

V. 8 var det dags för friluftsdag med ett antal olika vintersportaktiviteter på
programmet. Bland annat åkte 1 bussar med ett 50-tal elever och föräldrar från
Källskolan till Kungsberget i Sandviken för utförsåkning och kunde därmed bygga
vidare på Källskolans inofficiella målsättning att ”lära alla stockholmare att åka
slalom”.

I januari startade Källskolan en ny verksamhet – en förskola. Under våren kunde
en liten grupp av barn mellan 3-5 år ses på skolgården och i den ombyggda
dagisdelen, En grupp som snabbt vann allas hjärtan!

Under hela läsåret präglades mycket av det pedagogiska fortbildnings arbetet av
att lärarna, speciellt på Ekhammar, kände att man alltid låg steget efter.
Brandflyttarna kom tyvärr att urholka möjligheterna till ett meningsfullt
utvecklingsarbete. Det gällde snarare att ha nästa veckas planering klar än att
visionera omkring ens nästa månad. Både svett och tårar förekom i
personalgruppen under året och att eleverna på Källskolan i en enkätundersökning
där kommunens samtliga skolor (12) deltog visade sig vara mest nöjda med sin
skola – av alla elever på alla skolorna – var rätt så otippat bland åtminstone den
tidvis så frustrerade personalgruppen. Att sen föräldrarna var ”näst nöjdast” i
kommunen gjorde ju inte saken sämre.

Skolans rektor, Bo Nyberg, är sen 2002 medlem i styrelsen för Friskolornas
riksförbund och gav vid olika tillfällen personal och styrelse information om det
arbete som centralt bedrivs inom friskolevärlden. Bo blev vid årsmötet vt 07
återigen omvald i denna funktion.

Källskolan är även aktiv i samarbetet med de 54 övriga kristna skolorna i Sverige
och är medlemmar i det kristna friskolerådet.
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En annan pedagogisk fråga som även under detta lå lyftes upp på Källskolan var
frågan om ”likvärdig bedömning och betygssättning”. Källskolan bedriver sen
något år tillbaka en intern betygsutbildning (jmf Betyg på hemsidan) där personal,
elever och föräldrar alla ges verktyg att på en likvärdigare grund kunna samtala
och samarbeta i bedömnings – och betygsfrågor. Ansvarig på Källskolan för
betygsutbildningen är Tove Sundling, lärare på Källskolan, Tibble. På grund
av…just det…branden avstannade också den delen av verksamheten detta år.
Däremot genomfördes en gemensam studiedag under våren då de kristna
friskolorna (se ovan) påbörjade en serie av 3-4 studiedagar som handlar om
”kollegial bedömning” av elevarbeten.

I maj, 16/5 hade Källskolan, Brunna öppen skolgård under em och kvällen då
eleverna på Brunna presenterade sin skola. Uppslutningen var god och
försäljningen till förmån för 5:ans skolkassa gick bra! (5:an åkte sen till Gävle mfl
platser under 3 dygn och hade en jättefin resa som gick i samarbetsandans
tecken. Bla hade man en dag med ”Fångarna på fortet-aktiviteter”. 9:orna åkte i
sin tur till Gotland och genomförde en mycket uppskattad äventyrsvecka. En mkt
rolig film om den resan producerad av Erick Holmström visades sen på
skolavslutningen – se nedan)

Sommaravslutningen leddes av två elever i 8:an med framträdanden och
uppvisning av år 1, 3, 5, 7 och 9. Samlingen hölls i Ekhammarskolans aula där ca
400 personer kunde konstatera att sång, musik, drama och inte minst
egenproducerad film, som av tradition alltid finns med, även i år höll mkt hög klass.
Källskolans avslutningar, vinter som sommar, hålls alltid på kvällstid och också
alltid inför fulla hus. Kul och bra eftersom det enligt en del skolforskare ”går att
mäta en skolas kvalitet genom analysera dess avslutningar”. Detta brandår, var
alltså inget undantag. Den bästa avslutningen någonsin – hördes i bänkraderna.
Om så var fallet går kanske inte att bevisa, men det var ändå extra skönt att
”brandåret” på så sätt fick ett värdigt avslut.

För Källskolan den 19 september 2007

Bo Nyberg, rektor
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Personal som arbetat under läsåret

Förskoleklass/Förskola Gunilla Nyberg

Fritidsverksamhet Maria Rääf, Soila Gajicki, Gunilla Bock, Elias Holmström
och Marianne Larsson.

År 1 Ingen 1:a detta lå

År 2   (2-3:a) Kristin Melin

År 3 Kristin Melin

År 4 Fred Rydberg

År 5 Elisabeth Edberg  och Hege Danielsson

År 6 Britt Jääskeläinen

År 7 Marie Byström

År 8 Tove Sundling

År 9 Per Sundling

Övriga lärare och elevassistenter: Marianne Larsson, Inger Palmius, Anna
Greinke, Ulla Olofzon, Carlos Xavier, Per Cederberg, Erik Holmström, Michel
D´Hondt, Skender Shehu, Cecilia Wessfeldt och Hellevi Röntynen.

Speciallärare (konsult) Ingrid Iborn

Kökspersonal Göran Ahl och Nina Lantz

Skolsköterska Åsa Gisel

Kurator Maria Holmström

Skolassistenter Tage Söderström, Lena Sjöberg och Eva-Brith Fjeldberg

Reparation, underhåll Sacki Gajicki

Skolledning Bo Nyberg och Claes Bystedt
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Elever

Elevantalet har under de senaste läsåren fördelat sig enligt följande:

2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003

Förskoleklass 4 3 11 11 17

År 1 0 10 10 17 20

År 2 7 10 16 22 10

År 3 7 14 22 10 15

År 4 15 21 12 12 17

År 5 20 13 15 18 12

År 6 15 22 20 22 14

År 7 24 24 23 17 23

År 8 23 24 16 23 21

År 9 24 15 21 22 22

elever totalt 139 156 166 174 171

hemkommuner 5 5 6 5 5

Fritidsverksamhet

Fritids, F - 3 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003

antal barn 17 37 43 48 53
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Förvaltning
Styrelsen under året har utgjorts av:
Ordförande Per-Olof Danielsson
Ordinarie ledamöter (5 st) Lillie Brander, Christina Ellgren, Lars Gisel,

Nina Rosenqvist och Ulla Olofzon
Suppleanter (2 st) Carina Langerak och Stig-Björn Söderström

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året

Revisor Per Danielsson
Revisorsuppleant Jan Stefansson
Valberedning Marlene Jota och Hege Danielsson

Senaste ordinarie årsmöte hölls 2006-09-28

Föreningens firma har tecknats av Ulla Olofzon, Claes Bystedt och Per-Olof
Danielsson var för sig.

Information

Källskolan har lokaler uppdelade i två enheter. Källskolan – Brunna har 634 m2

med år F-5, och Källskolan – Ekhammar har 700 m2 med år 6-9.

Källskolan - Brunna (år F-5)
Violinvägen 4
196 37  KUNGSÄNGEN
tel 08-581 657 75, fax 08-581 657 13

Källskolan - Ekhammar (år 6-9)
Skolvägen 20
196 34  KUNGSÄNGEN
tel 08-581 666 20, fax 08-584 701 54

Hemsida www.kallskolan.se

e-post rektor@kallskolan.se, info@kallskolan.se

Rektor Bo Nyberg

Bitr rektor Claes Bystedt

Ekonomi Ulla Olofzon
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Resultat och ställning

Föreningens resultat och ställning redovisas här översiktsmässigt i resultat- och
balansräkning med efterföljande notanteckningar. Den fullständiga redovisningen
i detalj sker i årets resultat- och balansräkning.

Resultaträkning

Not 2006-07-01 2005-07-01
— 2007-06-30 — 2006-06-30

Föreningens intäkter 1 11 330 157 11 482 997

Föreningens kostnader för några
nyckelfunktioner
Löner förskoleklass och fritids -245 892 -491 279
Löner lärare 2 -2 961 812 -3 135 282
Löner övrig personal -1 915 562 -1 973 799
Läromedel  F-5 -67 795 -96 465
Läromedel 6-9 -132 000 -138 224
Lokalhyror Brunna och Tibble -872 939 -883 724
Skolmat -552 915 -581 846
Städmaterial -33 339 -43 170

Övriga kostnader -3 833 497 -3 600 131

Verksamhetsresultat 714 406 539 077

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande 4 12 492
Räntekostnader och liknande - -

Bokslutsdispositioner -606 882

Årets resultat 120 016 539 077
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Balansräkning
Not 2007-06-30 2006-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 175 891 198 105
Summa anläggningstillgångar 175 891 198 105

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 50 527 409 075
Övriga fordringar 20 350 15 907
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

8 148 325 241 448

219 202 666 430

Kassa och bank 3 248 490 1 827 582

Summa omsättningstillgångar 3 467 692 2 494 012

Summa tillgångar 3 643 583 2 692 117
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Balansräkning

Not 2007-06-30 2006-06-30
EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital 1 133 707 594 630
Årets överskott 120 016 539 077

1 253 723 1 133 707

Avsättningar 606 882 -

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 256 101 47 009
Skatteskulder 68 909 46 138
Övriga skulder 148 608 160 872
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

11 1 309 360 1 304 391

1 782 978 1 558 410

Summa eget kapital och
skulder

3 643 583 2 692 117

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter

Not 1 Föreningens intäkter

Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande:

2006/2007 2005/2006
Kommunbidrag 9 104 588 9 752 870
Statsbidrag kvalitetsförstärkning 269 500 539 000
Fritidsavgifter 56 160 151 980
Gåvor 169 570 193 668
Övriga intäkter 1 730 339 845 479

Summa 11 330 157 11 482 997

Not 2 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2006/2007 2005/2006
Löner och andra ersättningar:
Styrelse -
Totala löner och ersättningar 5 334 231 5 865 602

Arbetsgivaravgifter 1 711 535 1 825 486
pensionsförsäkringar 271  693 255 114
Personalutveckling 29 430 31 064
Personalkonferens 31 985 19 750
Uppvaktningar, sommargåvor personal 30 810 14 757

Ideella insatser

Under året har många ideella insatser gjorts för Källskolan. Värdet av dessa
ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2006/2007 2005/2006
Räntor 12 492 -

Summa 12 492 -
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2006/2007 2005/2006
Förutbetalda hyror 111 067 222 478
Övriga poster 37 258 18970

Summa 148 325 241 448

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2006/2007 2005/2006
Upplupna semesterlöner 68 265 104 595
Upplupna sociala avgifter 174 502 176 226
Förbetalda kommunbidrag 715 225 641 346
Övriga poster 351 368 382 224

Summa 1 309 360 1 304 391

Kungsängen 2007-09-20

………………………………………

Per-Olof Danielsson, ordförande


