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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Förvaltnings- och verksamhetsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2015-07-01--2016-06-30. Upprättad av
Styrelsen för Stiftelsen Martinskolan, Söders Waldorfskola i Hökarängen i Stockholm.
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet enligt gällande lag och styrdokument - inkluderande
förskola - 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.
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Martinskolan är en waldorfskola med drygt 390 elever i grundskolan, särskolan och
fritidshemsverksamheten samt ca 85 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 från
sexårsverksamhet till årskurs nio. Den läkepedagogiska verksamheten erbjuder undervisning för
särskoleelever och för grundskoleelever med behov av särskild undervisningsgrupp. I hela stiftelsen har
under året 194 medarbetare varit anställda fördelade på 115,6 helårstjänster.
Andel
kvinnor
män

194 (201)
145 (149)
49 (39)

75% (75%)
25% (25%)

Verksamhetens organisation
Stiftelsen Martinskolans styrelse är huvudman för verksamheten. Styrelsen 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 respektive förskolechefens ansvar.
Verksamheten inom stiftelsen har under verksamhetsåret letts av stiftelsens ordförande, rektor och
förskolechef. Ordförandes uppgift har varit att svara för huvudmannafrågor, ekonomi och it, vice
ordförande har haft ansvar för pedagogisk inriktning och systematiskt kvalitetsarbete.
Rektors/förskolechefens uppgift är att leda den dagliga verksamheten, det pedagogiska arbetet och följa
gällande lagar och förordningar samt att svara inför styrelsen.
Vid det årliga Martinmötet, stiftelsens årsmöte, väljs styrelse, och inom styrelsen väljs ordförande, vice
ordförande och sekreterare.
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Martinmötet för verksamhetsåret hölls den 19 november 2015 och kommer att hållas den 24
november 2016.
Efter Martinmötet bestod styrelsen av följande ledamöter
Andrew Hickman

ordinarie medarbetarrepresentant

2015-2018

Ann-Charlotte Ingemarsdotter

ordinarie medarbetarrepresentant

2015-2018

Evalotta Stoyanova

ordinarie medarbetarrepresentant

2015-2018

Fredrik Arvas

ordinarie föräldrarepresentant

2014-2017

Ingrid Eneheim

suppleant föräldrarepresentant

2015- 2016 (maj)

Leif Tjärnstig

ordinarie föräldrarepresentant

2013-2016

Liv Blomberg

suppleant föräldrarepresentant

2015- 2016

Monika Tejmyr

suppleant medarbetarrepresentant

2015-2016

Patrik Jonasson

suppleant föräldrarepresentant

2015-2016

Paula Goch

suppleant medarbetarrepresentant

2015- 2016

Per Wästberg

suppleant föräldrarepresentant

2015- 2016 (juni)

Valborg Aldén
Åsa Faringer

suppleant medarbetarrepresentant
ordinarie föräldrarepresentant

2015- 2016 (feb)
2015-2016

Styrelsen konstituerade sig enligt följande
Fredrik Arvas - ordförande
Leif Tjärnstig – vice ordförande
Evalotta Stoyanova - sekreterare

Stiftelsens firma har under räkenskapsåret 2015-2016 tecknats förutom av styrelsen i sin helhet även
av Ekonomiansvarig Jeanette Strick, HR-specialist Ann-Charlotte Ingemarsdotter, Rektor Sigrid
Eriksson fram till 2016-01-31, Anna Björnsson, tf rektor 2016-02-01 – 2016-03-31, Lena Olds Rektor
från 2016-04-01, Styrelsens ordförande Fredrik Arvas, Vice ordförande Leif Tjärnstig och
Förskolechef Mari Flanby. Firman tecknas av två i förening eller av styrelsen.

Förändringar av organisationen under verksamhetsåret
Det arbetsutskott som arbetade under föregående verksamhetsår upplöstes i samband med
årsmötet med en ambition att bilda flera nya arbetsutskott. Dessa bildades men arbetet kom
inte igång enligt plan. Istället har arbetsgrupper skapats ad-hoc för att lösa de frågor som
kommit upp under verksamhetsåret. Alla med kontinuerlig rapportering till styrelsen per mail
och på styrelsemöten.
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-2016. Detta har
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tillsammans lett till en förstärkning av ekonomi i skolan. Men samtidigt har den medarbetartäthet som
skolan haft under flera år inte förändrats, vilket lett till en försvagning av ekonomin, totalt redovisar
skolan ett underskott trots en hyresjämning från hyresvärden

Styrelsemöten Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden och ett extra telefonmöte. Vidare
har flera möten avhållits med skolans rektorer (Sigrid, Anna och Lena) samt med förskolechefen
Mari. Styrelsen 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 fortsätter att vara
kommunikationskanal för information till externa intressenter och för matsedel. Sidan har haft drygt
tretton tusen unika besökare, drygt 90 unika besök per vardag i snitt, varav en tredjedel kommer
från en mobiltelefon.
Frågor som har behandlats i styrelsen under året
Förutom det löpande arbetet som faller inom styrelsens ansvarsområde har styrelsen fortsatt arbetet
med ny ekonomisk styrmodell som startades under LÅ15/16 till att nu också omfatta budget.
Skolans rektor Sigrid avslutade sin anställning i januari 2016 på egen begäran och Anna Björnsson,
stadieansvarig för 6-9, arbetade som tf. rektor fram tills dessa att skolans nya rektor Lena Olds
tillträdde i april.
Skolinspektionens tillsyn av Martinskolan har överklagats av skolan och det fortsatta
inspektionsarbetet har därför avstannat i väntan på utfall. Överklagan beviljades prövningstillstånd
men avslogs av domstolen. Skolan är därför ålagd att betala 100 000 kr i vite men utdömandet av vitet
är också överklagat och dom är inte meddelad före oktober 2016. Skolan har lämnat in fortsatt
rapportering och analys till Skolinspektionen enligt plan. Skolinspektionen har i oktober 2016 svarat
att anmärkningarna är åtgärdade och att tillsynen är avslutad.
Förväntad utveckling Stiftelsen Martinskolan har kö till förskolan och till vissa klasser i
grundskolan. Inför hösten 2016 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 och på grund av svårigheter att bemanna med utbildade
waldorfpedagoger.
Årets resultat Martinskolan redovisar ett negativt resultat på 455 295 kr efter bokslutsjusteringar.
I samband med bokslutsarbetet upptäcktes ett underskott som såg ut att äventyra stiftelsens eget
kapital. Därför är denna årsredovisning också en kontrollbalansräkning som visar att stiftelsen inte har
förbrukat sitt eget kapital. Ett förändringsarbete startades direkt efter sommaren för att förstärka
balansen mellan intäkter och utgifter inför LÅ 16/17.

