
 

Verksamhetsberättelse 2017 för Långseruds Friskola Ekonomisk Förening. 

 

Verksamhetsåret HT 2016 / VT 2017. 

Friskolans sjätte verksamhetsår har varit positivt både avseende kvalitet och ekonomi. 

Några viktiga saker att notera under året: 

 

- Fortsatt hög grad av behöriga lärare. 

- Antalet elever i friskolan har i genomsnitt varit på samma nivå som föregående år.  

- Satsningar har gjorts på förbättringar av både inre samt yttre skolmiljön, speciellt lekplatser. 

Nya kompisgungor har installerats både på skolan och Mörten. 

- Ny vetilationsutrustning installerades på Mörten, innebar klar  miljöförbättring. 

- Kommunens utvecklingschef samt miljö- och hälsoskyddsinspektören gjorde inspektion på 

Mörten med positiva resultat. 

- Uppskattad renovering gjordes av skolans personalrum. 

- En arbetskväll hölls under våren med engagerat arbete av många deltagare. 

- Satsningar har gjorts och fortsätter göras på digitalisering . Viktigt att barn och elever 

bekantar sig med och får grundkunskaper inom teknikområdet.  

- Skolinspektionen i November genomfördes med intervjuer av barn och elever, personal, 

rektor/förskolaechef samt huvudman. Bra resultat och inget behov av uppföljande möte. 

- All personal har under läsåret fått fortbildning i Barn HLR och brandövning av 

Räddningstjänsten. 

- Långseruds Friskola samlade in 10.000 kr till Barncancergalan i Säffle i februari. 

- Susanne är klar med sin rektorsutbildning , tog examen i april. 

- PLUTTRA i full gång. Ett dokumentationsverktyg mellan förskolan och vårdnadshavarna som 

visar barnets lärande, lek och utveckling. 

- Säffle Kommun har valt ut åk 4-6 till ett energi- och  miljöprojekt där teori och praktik varvas 

inom energiområdet. Leds av energi- och klimatrådgivare i Värmland. 

- Uppmärksammat reportage gjordes  i Landet Runt med anledning av Prins Carl Philips 

Långesrudsbesök. Skolbarnens teckningar överlämnades. 

- Under läsåret  har det hållits  APT möten med personalen, Samarbetsgruppsmöten samt 

föräldramöten. 

- Skafferiets positiva utveckling fortsätter. I tillägg till tidigare avtal har ett nytt avtal om 

matleveranser till Tveta Friskola ingåtts. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordförande Ingemar Olson, vice ordförande Leif 

Peterson, kassör Tore Andersson, sekreterare Helena Wahlund, ordinarie ledamöter Mikael Rooth, 

Maria Elvingsson och Margareta Bäckström. 



Suppleanter har varit Ulrika Johannesson-Blixt, Linn Graad samt Tobias Karlsson. 

 

Styrelsen ser fram mot det nya verksamhetsåret och fortsatta arbetet med utveckling av Friskolans 

olika delar. 

 

- Fortsatt satsning på digitalisering i undervisningen, första Digitalcaféet i Oktober 

- Skolinspektionen i November 2016 innebar en nogrann genomgång av 

kvalitetsutvecklingsarbetet både hos personal och huvudman med gott resultat. Nu gäller att 

hålla detta arbete levande i dagliga verksamheten. 

- Fortsatt positiv utveckling av Skafferiets verksamhet 

 

 

Styrelsen tackar rektor tillika förskolechef samt all övrig personal för engagerat arbete under det 

gångna läsåret. 

Ett tack även till medlemmar, barn, elever, vårdnadshavare samt frivilliga som på olika sätt bidragit 

till verksamheten. 
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