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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsåret 2020-2021 startades upp tillsammans med skolans två nya rektorer, Annika Helsing
och Tove Sundling. Bägge har under en treårsperiod jobbat parallellt med dåvarande rektor Bo
Nyberg samt gått den 3-åriga rektorsutbildningen. I september 2020 fick de motta rektorsnål och
intyg på genomgången utbildning. Annika Helsing är rektor för enheten F-5 samt fritidshemmet och
Tove Sundling för enheten 6-9 samt förskolan.
Läsårets start var på flera sätt en nystart dels p.g.a. rektorsbyte och dels av att pandemin verkade
avta. Fokus var att fortsätta stärka de organisationsförändringar som drogs igång under förra läsåret
kring både lärarnas konferenstillfällen samt organisationen av EHT. Vid skolstart fick Fritidshemmet
en ny organisation där pedagogerna började jobba utifrån två avdelningar, F-1 och 2-3. Regelbundna
aktiviteter planerades in såsom friluftsliv, skolkör och idrottsaktiviteter.
Ambitionen och viljan till att fortsätta utveckla skolan utifrån ett organisationsperspektiv fick så
småningom ge vika för den tilltagande smittspridningen i samhället. Det förbyggande arbetet blev
skolans fokus samt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande råd och förhållningssätt. Och
mitt i allt det smittspåra, analysera och informera berörda när utbrott uppstod. Vikariebehoven var
stora under hela läsåret vilket krävde en hel del arbete för att få till dagliga lösningar så att
skolarbetet kunde fortgå så bra som möjligt trots omständigheterna. Detta arbete blev i mångt och
mycket skolans huvuduppdrag under resten av läsåret.

Ett läsår med covid -19
Med anledning av Smittskydd Stockholms rekommendationer för att minska smittspridningen gick
högstadiet över till distansundervisning måndag den 14 december. Den 16 december togs beslut om
att stänga skolan (åk. F-6 samt förskola) på grund av att en så stor andel av personalen var
frånvarande och att det då inte gick att bedriva verksamhet. Detta beslut utifrån att rektorerna
rådgjort med Smittskydd Stockholm, som stöttade beslutet. Förskolan och fritids hölls öppet för barn
till samhällsviktig personal. Beslutet gällde från onsdag 16/12 t.o.m. fredag den 8 januari.
Utifrån riskanalyser valde skolan att genomföra vissa organisationsförändringar utifrån ett
smittskyddsperspektiv. Detta skedde i samband med skolstart i januari. Förutom att fortsätta med
god handhygien, hålla avstånd så började skolan tänka utifrån ”bubblor” dvs att hålla klasserna isär
så långt som möjligt. Det innebar i praktiken att alla fick äta i klassrummen istället för i matsalen
samt att åk. 4-5 började använda nödutgångarna på baksidan som ingång för att undvika trängseln
vid stora entrén. Åk. 6-9 blev hänvisade till olika utgångar för att undvika att mötas i korridorerna och
uteraster infördes. Samtliga möten skedde digitalt, såväl för lärarnas olika konferenstillfällen samt i
kommunikation med föräldrar t.ex. IUP samtal.
Åk 7-9 startade vårterminen på distans, utifrån den tillfälliga lagen som gav huvudmän möjlighet att
införa distansundervisning i förebyggande syfte för att motverka trängsel i skolans lokaler. Under
hela vårterminen hade vi någon av klasserna 7-9 på distansundervisning, och såg till att det endast
var en klass per korridor. Åk 9 prioriterades för närundervisning helt och hållet från v. 11, för att de
skulle ges möjligheter att klara sina slutbetyg.
Trots alla smittskyddande åtgärder skedde ändå två smittutbrott på skolan som ledde till stängning
av delar av skolan under kortare perioder. Åk 7-9 gick över till distansundervisning under två veckor,
v. 6 och 7, och ett mindre utbrott skedde även i åk. 4 under mars månad, vilket gjorde att den klassen
fick arbeta hemifrån under en vecka.
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Må bra & gå bra
Skolan
Vid uppstarten av läsåret 20/21 låg fokus på att bygga relationer. Relationer mellan kollegor, till
eleverna, mellan eleverna. Vi utgick från ordet ”nyfiken”. Nyfiken på varandra. Vem är du? Vad kan
du? Vi lyssnade på Ingemar Olssons låt ”Det finns så många sköna människor”. I låten jämförs
människor med böcker i ett bibliotek. Det är så lätt att vi ser på varandra utifrån ”pärmarna” och
missar personen innanför. Vi ville att detta förhållningssätt skulle finnas med i möten med klasserna
och de enskilda eleverna. Allt i syfte att skapa trygghet och tillit samt bygga relationer.
Under höstlovet arbetade lärarna vidare utifrån ”gå bra” och då med fokus på att utveckla
undervisning, för att senare i januari jobba vidare utifrån frågan: Hur kan vi göra det ”omöjliga”
möjligt? En utmaning för en lärare, särskilt under de rådande omständigheterna. Fokus blev då på
termins- och lektionsplanering, särskilt viktigt med tanke på de många vikariesituationerna.
Planeringen behövde var tydlig och i linje med kraven för att kunna säkerställa att eleverna får den
undervisning de har rätt till även om ordinarie lärare inte är på plats.
Under läsåret hölls en ständig dialog kring den psykosociala arbetsmiljön både för elever och
personal. Ständiga förändringar påverkar oss alla mer eller mindre.
Hur har då detta läsår påverkat eleverna både i hur de mår samt hur det har gått för dem? Utifrån
våra elevenkäter kan vi utläsa följande:
Bland eleverna i åk. F-5 kan vi se att fler uttrycker att arbetsron har blivit sämre än vad den tidigare
har varit. Det kommer fram främst i de klasser som har haft många vikarier under året. Många
uttrycker att de känner sig trygga på skolan men när det kommer till trivsel så är resultatet lägre.
Flera anser också att de inte blir lyssnade på av personalen. Vad detta beror på är inte helt enkelt
men vi kan se en koppling till hög frånvaro av ordinarie personal. Den pågående pandemin har
påverkat eleverna. Om än de har känt sig trygga i skolmiljön så har undervisningen och rutinerna inte
sett ut som tidigare. Det har säkert varit en bidragande orsak till att arbetsron inte alltid varit bra.
När det gäller delaktighet och utmaningar i undervisningen så är det fler elever som uttrycker att de
önskar mer av det. Detta har varit skolans mål under året men där vi kan konstatera att det har varit
svårt att genomföra helt p.g.a. hög personalfrånvaro.
Fritidspersonalen uttrycker att organisationsförändringen har underlättat deras arbete.
Uppdelningen i avdelningar har lett till mindre barngrupper vilket bidragit till att personalen lättare
hinner möta upp alla barn samt forma aktiviteter som tillmötesgår deras intressen. Om än läsåret
präglas av en tyngre belastning på ordinariepersonal vid hög frånvaro så uttrycker personalen att
detta läsår har, trots allt, varit ett bra år på fritids. Eleverna upplevelse av fritids går hand i hand med
det som kom upp när det gäller skolan. De har påverkats av den otrygghet som kan uppstå när
ordinariepersonal inte är på plats.
Även bland eleverna i åk 6-9 har året präglats av omställningar, många vikarier, och för 7-9 framför
allt effekterna av distansundervisningen. Det var en stor omställning för alla, så väl personal som
elever, att mötas digitalt istället för i klassrummet, vilket innebar både nya svårigheter och
möjligheter. Digitaliseringen fick sig en ofrivillig skjuts framåt, men medförde även svårigheter.
Ibland strulade tekniken – för lärarna på skolan – eller för eleverna hemma, men i stort fungerade
det ändå bra efter omständigheterna. Vissa elever erbjöds närundervisning även under
distansveckorna, vilket utnyttjades i viss utsträckning.
Det märktes dock när eleverna kom tillbaka efter distansveckorna att de allra flesta uppskattade att
få vara i skolan, både pga de sociala kontakterna med klasskompisarna, men även att det blev lättare
med struktur och kommunikation med lärare och att faktiskt lära sig något.
Distansundervisningen påverkade både hur elever mådde, och hur det gick. För en del var det skönt
att få sitta hemma och plugga, för andra var det betydligt svårare. Vilka effekter detta har fått på sikt
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro

Org. Nr: 813200-4659

3

Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro – Årsredovisning 2020/2021
Huvudman för Källskolan
är inte i nuläget helt enkelt att svara på, men vi har även under denna period varit noggranna med
att följa upp elevers kunskapsutveckling, och deras mående. Kuratorskontakt erbjöds även under
distansundervisningsperioderna.
I elevenkäterna i åk 6-9 framgick även där att arbetsron i vissa grupper varit lägre – av förmodligen
samma anledning som i F-5, utifrån en skiftande vikariesituation. Stressen över
distansundervisningens negativa effekter märktes mest i åk 9, varför denna klass också prioriterades
för närundervisning.
Vid läsåret 20/21:s utgång uppnådde dock åk 9 ändå en gymnasiebehörighet på 88,5% till ett
nationellt gymnasieprogram och elevernas meritvärde låg på 237,9. Behörigheten ligger något under
kommunens, men över rikssnittet (kommunen hade 92,1% behörighet och riket 86,2%). Meritvärdet
ligger dock högre än både kommunens och rikets (233,7, respektive 220,3). Årets resultat är något
högre än förra året på Källskolan. Bra att veta att då Källskolan endast har en klass per årskurs kan
det uppstå större differenser än på en större skola från år till år.
Med anledning av Coronapandemin ersattes de ordinarie nationella proven av bedömningsstöd
varför det inte finns några officiella resultat att ta del av gällande t.ex. nationella prov i åk 3, 6 och 9.
Under året har vi trots pandemin haft fokus på att följa upp elevers kunskapsutveckling i alla
årskurser.

Förskolan
Förskolans arbete har också präglats av pandemin, i bemärkelsen att man inte kunnat ta emot
föräldrar inomhus, och att kontinuiteten i arbetet påverkats av att alla, såväl personal som barn
behövt vara hemma pga symptom. Under vårterminen när personalsituationen började bli mer
stabil, startade vi arbetet med att frigöra personalen för de två barngrupperna för mer tydlig
planering än vad man tidigare haft möjlighet till.
Styrelsen har också under det gångna året börjat se över möjligheterna att utöka förskolan. En
lokalgrupp bildades och kontakter togs med kommunen samt privata aktörer för att utforska vilka
lokaler som är tillgängliga och anpassade för en eventuell utökning. Jennie Heikkuri fick under våren
uppdrag av styrelsen att ta fram olika alternativ, föra dialog med intressanta parter samt ta fram
kalkyler på kostnader m.m. för att lägga grund för framtida beslut om utökning av förskolan.

För Källskolan den 20 september 2021
Annika Helsing och Tove Sundling, på uppdrag av huvudmannen
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Personal som arbetat under läsåret
Förskolan

Therese Brandin, förskollärare
Sigrid Fredriksson, förskollärare
Annika Duenas, förskollärare
Maryam Romanos, barnskötare (del av VT)
Lovisa Linde Elia, förskollärare (del av VT)
Maarit Holmkvist, barnskötare
Jolie Lieson Manana, barnskötare
Maria Rääf, barnskötare

Fritidshem

Anthon Andersson, fritidsledare
Amanda Ankarström, fritidsledare
Therese Brandin, fritidsledare
Toni Edengren, fritidsledare (VT)
Joel Eriksson, fritidsledare
Amanda Ankarstorm, fritidsledare
Miriam Holst-Larsen, fritidsledare (HT)
Malle Jota, skolkoordinator och fritidsledare
Alexander Markov, fritidsledare
Maria Olofzon, fritidsledare
Ivar Strömberg, fritidspedagog

Eftermiddagsverksamhet Jonathan Conrun, ledare
Jenny Wiberg, ledare
Grundskolan, lärare,
elevassistenter

Luna Ahmed, lärare
Anthon Andersson, elevassistent
Thomas Andersson, studievägledning
Amanda Ankarstorm, elevassistent
Cilla Bucklin, lärare (VT)
Linda Bystedt, lärare
Jonathan Conrun, lärare och elevassistent
Hege Danielsson, lärare
Joel Eriksson, lärare och elevassistent
Soila Gajicki, elevassistent
Hugo Gunnarsson, lärare
Elin Holmgren, lärare
Jonny Holmkvist, elevassistent
Erick Holmström, lärare
Marlena Jankowska, lärare
Roland Jansson, lärare
Malle Jota, elevassistent
Jenny Karlsson, lärare
Tobias Kolmskog, lärare
Katrin Lindh, lärare
Gunilla Nyberg, lärare
Fred Rydberg, lärare
Per Sundling, lärare
Jelena Vänts, lärare
Jenny Wiberg, elevassistent
Tommy Wiberg, förskollärare
Kristina Wikström, lärare
Glenn Woods, lärare
Angela Yousef, lärare

Speciallärare

Marie Byström
Karin Tosteberg, ansvarig

Kökspersonal

Mogens Christensen, köksassistent
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Isaac Nyberg, köksassistent
Teknik

Marcus Jota, datatekniker och support

Lokalvård

Harald Jota, Isaac Nyberg

Vaktmästare

Jonny Holmkvist

Skolsköterska

Margareta Eriksson, bitr. skolsköterska
Agneta Järvin, skolsköterska

Skolläkare

Ann-Charlotte Nygren

Skolpsykolog

Maria Starck

Kurator

Erick Holmström

Skolassistent

Anneli Molin

Ekonomi

Lars Porsemyr, bokföring
Claes Bystedt, löner

Administration

Malle Jota
Lars Porsemyr

Skolchef

Sven Magnusson

Huvudmannens
representant
Skolledning

Claes Bystedt, ordförande i styrelsen
Annika Helsing, rektor F-5 samt fritidshemmet
Tove Sundling, rektor 6-9 samt förskola
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Barn/Elever
Elevantalet har under de senaste läsåren* fördelat sig enligt följande:
Läsår

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Förskola

22

22

20

20

22

22

Förskoleklass

16

13

16

13

7

11

År 1

15

16

15

15

10

19

År 2

23

20

18

11

19

12

År 3

20

24

15

23

13

16

År 4

23

19

22

18

13

9

År 5

20

23

18

23

18

10

År 6

26

22

26

25

22

22

År 7

23

24

24

24

25

21

År 8

25

26

25

26

24

13

År 9

26

22

24

22

16

15

239

231

223

220

189

170

4

4

4

4

4

5

Barn/Elever
totalt

Hemkommuner

Fritidsverksamhet
Fritids, F - 3
antal barn

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

65

70

64

62

2016/2017 2015/
2016
49

* Siffrorna gäller vid läsårets slut. Nya elever kommer oftast till under läsåret.
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Förvaltning
Styrelsen under året har utgjorts av:
Ordförande
Ordinarie ledamöter (8 st inkl. ordf.)

Claes Bystedt
Miia Ekholm, Sarika Lundström, Zjenja Malmlöf, Jasmin
Norgren, Lars Peterson, Toussaint Sterling och Lars
Tosteberg.

Styrelsen har under verksamhetsåret 200701 – 210630 haft 9 protokollförda sammanträden, 200902,
201013, 201022 (konst.), 201119, 201208, 210119, 210318, 210413 samt 210629. Av dessa var två,
200902 och 201013 med förra årets styrelse. Flera av årets möten har hållits digitalt, p.g.a. pandemin.
Däremellan har styrelsen uppdaterats via e-post i aktuella frågor.
Jasmin Norgren har varit v. ordförande och Miia Ekholm sekreterare.
Föreningens firma har tecknats av Claes Bystedt och Tove Sundling var för sig.
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning

Arlette Kwizera
Styrelsen får anlita annan revisionsbyrå vid behov.
Malle Jota

Senaste ordinarie årsmöte hölls 2020-10-22.

Information
Källskolan är formellt uppdelad på tre enheter, Källskolans Förskola, Källskolan F-5 med fritidshem
samt Källskolan 6-9. Alla enheterna är dock sedan maj 2017 fysiskt belägna på samma plats,
Skolvägen 20 i Kungsängen.

Källskolans Förskola
Skolvägen 20 K, 196 34 Kungsängen
tel 08-581 666 20

Källskolan F – 5
Skolvägen 20 K, 196 34 Kungsängen
tel 08-581 666 20

Källskolan 6 – 9
Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen
tel 08-581 666 20

Hemsida
www.kallskolan.se

E-post
info@kallskolan.se
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RESULTATRÄKNING

1
2020-07-01
2021-06-30

2019-07-01
2020-06-30

29 363 607

27 914 622

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning

2

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

45

-187

29 363 652

27 914 435

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

-2 925 458
-3 636 022

-2 530 312
-3 005 752

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

-22 374 052
-118 999

-22 623 576
-228 067

Summa rörelsekostnader

-29 054 531

-28 387 707

Rörelseresultat

309 121

-473 272

Rörelsekostnader

anläggningstillgångar

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-406

1 554

Summa finansiella poster

-406

1 554

Resultat efter finansiella poster

308 715

-471 718

Resultat före skatt

308 715

-471 718

Årets resultat

308 715

-471 718
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BALANSRÄKNING

1
2021-06-30

2020-06-30

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

205 586

145 046

Summa materiella anläggningstillgångar

205 586

145 046

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

713

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

713

0

Summa anläggningstillgångar

206 299

145 046

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

554 494

644 142

Övriga fordringar

388 129

336 176

1 019 421
1 962 044

833 272
1 813 590

Kassa och bank
Kassa och bank

5 225 207

5 414 112

Summa kassa och bank

5 225 207

5 414 112

Summa omsättningstillgångar

7 187 251

7 227 702

SUMMA TILLGÅNGAR

7 393 550

7 372 748

TILLGÅNGAR

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2021-06-30

2020-06-30

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

2 169 135

2 640 853

Årets resultat

308 715

-471 718

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

2 477 850

2 169 135

1 281 102

1 281 102

Summa långfristiga skulder

1 281 102

1 281 102

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

485 710

575 654

Skatteskulder
Övriga skulder

414 302
789 380

385 624
723 860

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 945 206

2 237 373

Summa kortfristiga skulder

3 634 598

3 922 511

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 393 550

7 372 748

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Långfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro

4

Org. Nr: 813200-4659

Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro – Årsredovisning 2020/2021
Huvudman för Källskolan

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro

Org. Nr: 813200-4659

12

Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro – Årsredovisning 2020/2021
Huvudman för Källskolan

Underskrift
Kungsängen 2021-10-21

Claes Bystedt, ordf.
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