
   
  2021-11-09 

Postadress Telefon Org.nr 769610-1893 
Pilkrog 111 0581-91153 Bankgiro 5416-5782 
71194 Lindesberg 076-100 03 13  

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse Pilkrogs friskola 2020-07-01 – 2021-06-30  
  
Föreningens styrelse 
Vid den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2020 valdes följande ledamöter till styrelsen i 
Pilkrogs Friskola ekonomisk förening: 
  
Namn   Befattning    Mandattid 
Sara Widen Selander,   Ordförande    1 år  
Frida Björk    Vice ordförande  1 år 
Linda Bergkvist    Sekreterare   2 år 
Zandra Arwidsson   Kassör   2 år 
Moa Koskelainen   Ledamot   1 år  
Lina Aronsson   Ledamot   1 år 
Jennifer Johansson   Ledamot   1 år  
Lina Gill Vidfelt  Ledamot   2 år 
Lena Tybeck   Ledamot   2 år 
Sara Eriksson  Suppleant   1 år 
  
Styrelsens arbete 
Styrelsen har haft styrelsemöten en gång per månad under verksamhetsåret. Extra möten har hållits 
vid behov. Representanter ur styrelsen har varit med på APT-möten (arbetsplatsmöten) tillsammans 
med personalen vid behov. APT har hållits en gång i månaden. För att informera om vad som 
händer i verksamheten har styrelsen skickat ut enstaka föreningsbrev och delat information via 
Tyra. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. Våra sociala medier besöks flitigt och uppdateras 
regelbundet både av styrelse och personal. 
  
Medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut hade Pilkrog friskolas ekonomiska förening 33 medlemmar. 
  
Medlemmarnas och vårdnadshavarnas ideella insatser 
Styrelsen anordnade en arbetsdag ute på hösten och två arbetsdagar ute på våren. En arbetsdag 
under tidig sommar genomfördes där flytt av alla inventarier gjordes från gamla matsalen och köket 
till de nya lokalerna. Vårdnadshavare påbörjade projekt äventyrsbana i skogen. Pallkragar att odla i 
ställdes upp på förskolegården. Föräldrar har tagit initiativ till försäljning av bl.a. kakor vilket 
genererat pengar till barnen/eleverna både på förskola och skola. Skolan har fått mycket hjälp med 
diverse vaktmästarjobb av föreningsmedlem Reino Larsson. Den årliga Pilkrogsdagen ställdes in 
för andra året i rad pga. pandemin. Byggruppen som arbetat aktivt med utbyggnationen av förskolan 
har bestått av vårdnadshavare. 
  
Organisation 
Skolan och förskolan leds av rektor samt skolchef, i dialog med föreningens styrelse. Pilkrogs 
friskola har haft en behörig lärare i varje elevgrupp. Två förskollärare har funnits i förskolan. En 
förskollärare slutade i oktober och en ny anställdes i mars, under den perioden fanns endast en 
förskollärare. 
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Personal 
Under året har förskolan haft elva anställda som tillsammans haft en tjänstgöringsgrad på 1084%. 
Skolan hade på höstterminen fyra heltidsanställda lärare i F-klass-årskurs 5. Under vårterminen 
anställdes ytterligare en lärare på heltid. Fritids har haft två heltidsanställda personal på fritids.  
  
Köket har två anställda som tillsammans arbetar 155%. Ledningsgruppen har tre anställda som 
tillsammans arbetar ca 155%. Utöver detta har Pilkrogs friskola haft busschaufförer och övriga 
timanställda som varierat från ca 20-40%. 
  
Friskolan har en skolsköterska anställd på 10% vilket på vårterminen togs beslut att ökas till 15%. 
Kurator har funnits tillgänglig på minst 5% i veckan. Skolläkaren har varit föräldrainsats. 
Skolpsykolog har anlitats vid behov. 
  
Föreningens verksamhet 
Under läsåret som gått har Pilkrogs friskola bedrivit förskoleklass – årskurs 5 samt två 
fritidsavdelningar. Förskolan har bedrivit tre förskoleavdelningar. Under HT 2020 har föreningen 
drivit förskola med i snitt 43 barn, grundskola F-5 med 47 elever samt med 38 barn inskrivna på 
fritids. 
  
Under året togs beslut om att utöka Pilkrogs friskola med årskurs 6 från och med kommande läsår. 
Några diskussionspunkter för huvudmannen och rektorn har varit hur betygssättning samt språkval 
löses på bästa sätt. 
  
All undervisning har kunnat genomföras på plats i Pilkrogs friskolas lokaler. 
  
Barnomsorgen var stängd två veckor under sommaren. För de som ej hade möjlighet att ordna egen 
omsorg under dessa två veckor löste skolan omsorgsbehovet. 
  
Coronapandemin påverkade skolan och förskolan på många sätt under detta verksamhetsår. 
Personalen tvingades till en hel del omställningar i och med restriktioner vilket bidrog till ändrade 
arbetssätt. Pandemin bidrog till periodvis hög frånvaro både bland barn/elever och personal. Skolan 
stängdes under två dagar i mars, dels då smitta kommit in på skolan både hos personal samt elever 
och dels pga. personalbrist. Lärarna möjliggjorde hemarbete för elever vid behov. Föräldramöten 
ställdes in och utvecklingssamtal skedde digitalt eller i vissa fall utomhus. 
  
Ekonomi 
Förskoleavdelningen Lärkan som varit en provisorisk lösning kunde sägas upp under 
verksamhetsåret i samband med att skolan beviljades lån från Handelsbanken och fick bygglov 
godkänt av kommunen.  
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Utbyggnationen av förskolan har utförts av Anderbert bygg, ett samarbete som fungerat väldigt bra 
och blev klart under juni 2021. 
  
Kommunen har dragit ner på pengen för förskolan. Detta har bidragit till att styrelsen tillsammans 
med andra fristående aktörer som Löa, Kokillen och Slangbellan har startat ett nätverk som haft 
kontakt med och träffat ekonomiavdelningen på Lindesbergs kommun där möjlighet att ställa frågor 
funnits. 
  
Nya bussar för skolskjuts har köpts in. Dom gamla bussarna såldes. 
  
Beslut togs angående att alla elever i årskurs 4 och 5 ska ha egna skoldatorer, totalt införskaffades 
ett 20-tal datorer över hela verksamhetsåret. Dessa köptes in av föreningens kontanta medel.  
  
Coronapandemin har medfört att föreningen haft höga sjuklönekostnader. Kostnaderna för vikarier 
har däremot inte varit högre än förväntat. Detta pga. att även barnen/eleverna har varit mer 
frånvarande och vikarier här därför inte behövts sättas in i verksamheterna, trots hög frånvaro av 
ordinarie personal. Försäkringskassan har dessutom betalat ut ersättningar för att täcka stora delar 
av sjuklönekostnaderna.  
  
Ev. överskott går tillbaka till verksamheten. 
  
Kvalitetsarbete  
Alla verksamheter arbetar löpande med systematiskt kvalitetsarbete.  
  
IT 
Serviceavtalet med Sharp fortlöper.  
Tyra används som digitalt verktyg/stöd för hela verksamheten. 
  
Skolmåltider 
Skolmaten är fortsatt väldigt uppskattad. All mat har fortsatt tillagats i det egna skolköket alla dagar 
i veckan. Föreningen har satsat på ett nytt tillagningskök i nya byggnationen. Det gamla köket var 
väldigt slitet och trångt. Skolan har fortsatt att införa mer närproducerade råvaror efter säsong. 
Planen att köpa in närproducerat kött har genomförts. Barnen får genom elevråd och kostråd göra 
sin röst hörd gällande menyn. 
 
Skolskjuts 
Pilkrogs friskola har haft tre busschaufförer som har sett till att eleverna åkt tryggt och säkert till 
och från skolan med våra två skolbussar. Skolbussarna har kört till Grönbo, Finnåker, Rockhammar, 
Vedevåg, Lindesberg och allt däremellan. 
  
Friskvård 
Friskvårdspengen för personal ökades från 500 kr/läsår till 500 kr/termin. 
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Fastigheter och utemiljö   
Byggruppen har gjort ett otroligt jobb i samband av utbyggnationen. Utbygget togs på löpande 
räkning vilket resulterade i att det blev mindre än takpriset, vilket gav utrymme att ta in hjälp av 
Anderbert bygg att bygga om den gamla matsalen och köket till en förskoleavdelning. 
  
Kontroll av egenkontrollprogrammet gällande fastigheter har gjorts av kommunen. 
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