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Förvaltnings- och verksamhetsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014-07-01--2015-06-30. Upprättad av
Stiftelserådet, styrelsen för Stiftelsen Martinskolan, Söders Waldorfskola i Hökarängen i Stockholm.
Ändamål Stiftelsens ändamål är att bedriva skol- sär- och förskoleverksamhet - efter de riktlinjer som
Rudolf Steiner angav för Waldorfpedagogiken. Stiftelsen vill även eftersträva att de elever, som av olika
anledningar har svårighet att följa den vanliga undervisningen, kan beredas särskild hjälp. För dessa
elevers behov bör lärare med goda insikter i Rudolf Steiners läkepedagogik tillhöra kollegiet. En
förutsättning för elevs upptagande i skolan skall vara att föräldrarna önskar waldorfpedagogik.
Stiftelsens ändamål har uppfyllts genom att stiftelsen bedrivit skol- sär- och förskoleverksamhet och
fritidshem, utan vinstintresse enligt Rudolf Steiners riktlinjer för waldorfpedagogiken.
Allmänt om verksamheten Stiftelsen Martinskolan är en waldorfskola med drygt 390 elever i
grundskolan, särskolan och fritidshemsverksamheten samt ca 80 barn i förskoleverksamheten.
Martinskolan startades 1976 med idén att kunna erbjuda waldorfpedagogik i södra Stockholm och även
inkludera elever som behöver särskilt stöd, i mindre grupper. Martinskolan har därför en läkepedagogisk
verksamhet som inkluderar särskola från sexårsverksamhet till grundskola. Den läkepedagogiska
verksamheten erbjuder även undervisning för grundskoleelever med behov av särskild
undervisningsgrupp. I verksamheten har under året 201 medarbetare varit anställda fördelade på 106
helårstjänster.
Andel
kvinnor
män

201
149
39

75%
25%

Verksamhetens organisation Stiftelsen Martinskolans styrelse, Stiftelserådet, är huvudman för
verksamheten. Stiftelserådet har det juridiska och ekonomiska ansvaret för stiftelsens verksamhet i
enlighet med gällande lagar, förordningar, styrdokument och stiftelsens stadgar, utom i de
organisatoriska och pedagogiska frågor som enligt styrdokumenten är rektors och tillika
förskolechefens ansvar.
Verksamheten på stiftelsen har under verksamhetsåret letts av stiftelsens ordförande, rektor och
förskolechef. Ordförandes uppgift har varit att svara för huvudmannafrågor, vice ordförande har haft
ansvar för ekonomi och it. Rektors/förskolechefens uppgift är att leda den dagliga verksamheten, det
pedagogiska arbetet och följa gällande lagar och förordningar samt att svara inför SR.
Vid det årliga Martinmötet, stiftelsens årsmöte, väljs styrelse, och inom styrelsen väljs ordförande, vice
ordförande och sekreterare.
Martinmötet hölls den 22 oktober 2014.
Efter Martinmötet består styrelsen av följande ledamöter
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Azar Azafar
Cornelis van Dongen
Fredrik Arvas
Ingrid Eneheim
Leif Tjärnstig
Per Wästberg
Åsa Faringer

ordinarie medarbetarrepresentant
ordinarie medarbetarrepresentant
ordinarie föräldrarepresentant
suppleant föräldrarepresentant
ordinarie föräldrarepresentant
suppleant föräldrarepresentant
ordinarie föräldrarepresentant

2014-2015
2012-2015
2014-2017
2014-2015
2013-2016
2014-2015
2014-2015

Styrelsen konstituerade sig enligt följande
Leif Tjärnstig – ordförande, 2014-10-22 – 2015-08-11
Fredrik Arvas - vice ordförande, ordförande 2015-08-11 – 2015-11-19
Åsa Faringer - sekreterare

Stiftelsens firma har under räkenskapsåret 2014-2015 tecknats förutom av styrelsen i sin helhet även
av Ekonomiansvarig Jeanette Strick, Medarbetaransvarig Ann-Charlotte Ingemarsdotter, Rektor
Sigrid Eriksson och Förskolechef Mari Flanby. Firman tecknas av två i förening.

Förändringar av organisationen under verksamhetsåret
Styrelsen har arbetat med ett arbetsutskott, bestående av Ordförande, vice ordförande och sekreterare
samt Cornelis van Dongen från 2015-08-11 – 2015-11-19.
Styrelsens arbetsutskott har regelbundet fortsatt arbetet som den exekutiva ledningskommitté som
startade under föregående läsår. Protokollförda möten har hållits fyra gånger under vårterminen 2015.
Skol- och förskoleledningen har effektiviserat arbetet med vikarier under året och fler barn har tagits
in i grupperna. Behöriga Waldorflärare har anställts i högre utsträckning än tidigare och färre extra
resurser jämfört med de senaste åren. Skolpengen har höjts något i början av VT-2015. Detta har
tillsammans lett till en starkare ekonomi i skolan.

Styrelsemöten Styrelsen har minskat antalet styrelsemöten från 18 till 12 protokollförda
sammanträden. Vidare har flera möten avhållits med skolans rektor. SR har under året deltagit i två
storkollegiemöten.
Informationsrutiner Implementeringen av Schoolsoft har löpt vidare och den används nu uteslutande
för dokumentation av elevers resultat och undervisningsmål. Allt fler medarbetare använder också
Schoolsoft som kommunikationskanal till vårdnadshavare. Skolans hemsida är ändrad från Joomla till
Wordpress och den uppdateras nu löpande. Ett informationsmail har skickats ut en gång per säsong
med hälsning från verksamhetens olika delar. Två tidningsartiklar har skrivits om skolan i
lokalpressen.
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Frågor som har behandlats i SR under året Förutom det löpande arbetet som faller inom
stiftelserådets ansvarsområde har styrelsen under verksamhetsåret arbetat med att slutföra
förbättringen av den ekonomiska styrningen av verksamheten. Kostnadsställen har införts med
attestansvar för alla verksamheter, förskolor och fritidshem. Det har lett till att den ekonomiska
styrningen nu har förutsättningar att kunna fungera på verksamhetsdel, istället för som tidigare bara på
hela stiftelsen. Arbetet fortsätter under LÅ15/16 för att kunna fungera som styrmodell under LÅ
16/17.
Ett nytt medarbetaravtal har arbetats fram som leder till att stiftelsen kan rekrytera medarbetare med
Waldorfkompetens på konkurrensmässiga villkor. Avtalet togs i bruk under vårterminen 2014 med
den lokala överenskommelsen om att en första höjning av lönerna skulle ske under våren. Styrelsen
ska därefter kunna fatta beslut om den andra delen av höjningen efter stabiliserade utfallsrapporter
under hösten 2015.
Arbetet med att renovera skolans kök och matsal som Martinskolans Byggnadsstiftelse påbörjade
under det föregående läsåret har slutförts under våren 2015. Det har medfört att skolan återigen kan
servera mat lagad i skolans kök istället för att servera inköpt färdiglagad mat. Majoriteten av elever
och medarbetare är mycket nöjda med att skolan har egen mat igen.
Skolinspektionens besök och tillsyn på Martinskolan Skolinspektionen fortsatte sin tillsyn som
pågått sedan 2013. Under läsåret har skolan åtgärdat de flesta områden på den långa lista skolan blev
ålagda att åtgärda under 2014. I juni 2015 meddelade Skolinspektionen att en del av det vite
inspektionen hade hotat med stod kvar, 100 000 kr av 300 000 kr. Skolinspektionen meddelade också
att kvarstående punkter ålades att åtgärdas med hot om ett nytt vite på 400 000 kr. Skolans huvudman
har överklagat beslutet. De kvarstående punkterna är Dokumentation av undervisning inom
Naturorienterande (NO)-ämnen i de lägre klasserna samt det Systematiska kvalitetsarbetet inom
skolan.
Förväntad utveckling Stiftelsen Martinskolan har kö till förskolan och till vissa klasser i
grundskolan. Inför hösten 2015 kommer skolan att ta in dubbla klasser i första klass. För närvarande
har Stiftelsen Martinskolan inte möjlighet att ta emot alla som står i kö till förskolan, främst på grund
av brist på lokaler i Hökarängen.

Årets resultat Martinskolan redovisar för det gångna året ett svagt positivt resultat på 10 000
kr. Den starka återhämtningen av ekonomin (efter flera års underskott) beror på ett antal olika
orsaker varav de viktigaste har belysts ovan.

