PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Kungliga Svenska
Balettskolans Föräldraföreningen,
den 2019-04-08 på Klara Östra Kyrkogata 2B,
Stockholm

Deltagande styrelseledamöter
Lovisa Öhnell
klass 5
Raimo Niskanen
klass 9
Tobias Eltell
klass 8
Pär Wallmark
klass 4
Pernilla Hyll
klass 5
Niklas Bolin Djanaieff
klass 4
Anneli Rosby
klass 8 + Gy
Lena Grute
klass 8

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Deltog ej
Josephine Björklund
Per Ahlström

Suppleant
Ledamot

klass 7
klass 7

1. Formalia
a) Mötets öppnande
Ordförande Pernilla Hyll hälsade alla välkomna.
b) Val av protokollförare
Som protokollförare utsågs Lovisa.
c) Val av justerare
Som justeringsman utsågs Tobias Eltell.
d) Godkännande av dagordningen
Mötet enades om en dagordning.
2. Protokoll från föregående möte
a) Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte den 18 februari gicks igenom.
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b) Utgående punkter att utföra från föregående möte.
Togs upp
på möte

Aktivitet

Status

Ansvarig

2018-12-04

Kolla om FF behöver
registrera oss på
Bolagsverket

Detta är gjort, vi har
organisationsnummer.
Adress ändras på
hemsidan.

Niklas

2019-02-18

Fortsätt diskussion med
Anna om lämplig
föredragshållare

Ingen åtgärd

Pernilla

2019-02-18

Strukturera information
till hemsidan

Ingen åtgärd

Tobias med
arbetsgrupp

2019-02-18

Be receptionen om
klasslistor för att stämma
av inbetalningar

Ingen åtgärd

Per

2019-02-18

Kontakta Susanna
angående Nordic Ballet
Seminar

Gjort

Lovisa

2019-02-18

Kontakta Maria Mattson
för att ge input om
utredningen av
antagningsprocessen

Gjort

Raimo

c) Utgående punkter att utföra från detta möte
Togs upp
på möte

Aktivitet

Uppföljning

Ansvarig

2018-12-04

Kolla om FF behöver registrera oss
på Bolagsverket

19-05-06

Tobias

2019-02-18

Fortsätt diskussion med Anna om
lämplig föredragshållare

19-05-06

Pernilla

2019-02-18

Strukturera information till
hemsidan

19-05-06

Tobias med
arbetsgrupp

2019-02-18

Be receptionen om klasslistor för att
stämma av inbetalningar

19-05-06

Per

2019-04-08

Kontakta organisationen Frisk & Fri
om föredragshållare

19-05-06

Josephine

2019-04-08

Kontakta Susanna för att fråga om
vi kan ha möte i början av oktober,
och om elever kan få delta med sina
showing-nummer

19-05-06

Pernilla
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Togs upp
på möte

Aktivitet

Uppföljning

Ansvarig

2019-04-08

Informera Susanna om att fyrorna
tar fikaförsäljning den 25 maj

19-05-06

Anneli

2019-04-08

Sätt upp en lista på saker som ska
finnas på fikavagnen

19-05-06

Anneli

3. Nordic Ballet Seminar
Anmälningar har kommit in, och det fanns tillräckligt mycket platser för att alla
ansökanden fick plats. Två stycken har ställt sig på reservplats.
Pernilla har gått igenom anmälningarna och det är några stycken som ännu inte har
betalat anmälningsavgiften. Vår anmälning ska vara inlämnad den 12 april.
Tre föräldrar har blivit uttagna att följa med, en för varje klass. Föräldern till eleven i
klass nio önskade att föräldrarna skulle byta klasser, och styrelsen är positiva till detta.
Kommande:


Skicka in anmälan (12 april) - Pernilla



Betala anmälningsavgiften (10 maj) - Pernilla



Boka ett möte med de föräldrar som ska åka med



Boka resan – Bonnies pappa tillfrågas

4. Fika
Pernilla tog upp att det vore bra om de klasser som ska ha fika får en liten påminnelse
om detta, och att denna påminnelse går till klassföräldern och inte till
styrelsemedlemmar. Det är också viktigt att Susanna Bjurström informerar oss om
fikavagnen används vid andra tillfällen.
Dessutom bör en lista på vad som ska finnas på vagnen sättas upp.
Skolan har sagt nej till att gymnasiet säljer på sin egen föreställning. Fyrorna får
därför erbjudande om att sälja på föreställningen den 25 maj. Anneli fick i uppdrag att
informera Susanna om detta.
5. Ekonomi
KSBFF har för närvarande 146 kkr på kontot. Kommande utgifter är
anmälningsavgiften och resan till Nordic Ballet Seminar.
Per ber receptionen om klasslistor för att pricka av vilka som har betalat.
Pernilla överlämnar fakturor och andra papper till Per efter dagens möte.
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6. Skolverkets utredning av dansarlinjen
Pernilla har ställt upp på en telefonintervju med Skolverket. Hon sammanfattade sin
input för övriga styrelsen. Hon framförde att det finns en positiv utveckling på skolan,
och att stämningen är mycket bättre idag än för några år sedan. Hon menade att man
inte bör sträva efter att spara in på utbildningskostnaden, och att det behövs resurser
för driva denna spetsutbildning, t ex för nya golv och förstärkt mat.
Det har tidigare funnits en tystnadskultur, och att elever och föräldrar önskar större
transparens. Nivån på lärare är mycket viktig, och den nuvarande nivån är mycket
varierande. Bland annat anses lärarna i modern dans hålla en lägre kvalitet. Hon anser
inte att det ska finnas en stor andel fast anställda lärare, utan hellre
kontraktsanställningar. Viktigt att alla elever ses, och får individuellt stöd och
utmaningar.
På gymnasienivå behövs ytterligare kvalitet på lärarna, Det är också tveksamt om alla
ska ha en praktikplats, eftersom inte alla praktikplatser är meningsfulla.
Förhållandet med Kungliga Operan fungerar inte så bra. Urvalet är ibland svårt att
förstå, och framförallt när det gäller de yngre eleverna upplevs det ofta orättvist och
kan sätta en självbild.
Det finns för lite tid för prehab och rehab, både i schemat och personaltid.
Elevhälsoteamet är ett bra team och gör ett bra arbete utifrån förutsättningarna.
Antagningsprocessen till klass 7 är oerhört påfrestande för eleverna. Det är därför
viktigt att man följer upp eleverna och säkerställer att alla får chansen att utvecklas
och vara kvar. I det fall en elev inte utvecklas måste detta kommuniceras i god tid och
åtgärder tas fram. Man föreslog också att det är olika typer av antagningsprov för
elever på skolan och elever som kommer utifrån. Dessutom bör samtliga elever få en
individuell utvecklingsplan.
7. Allmänt möte för medlemmarna i föreningen
Styrelsen har vid tidigare tillfälle beslutat att ett lämpligt tema är något kring hur man
ska klara av att hantera krav på prestation och hälsa. Gärna kopplat till självkänsla.
Styrelsen diskuterade olika möjliga föreläsare. Anneli berättade om en föreläsare som
heter Maria Dufva som föreläser om nätsäkerhet. Styrelsen har tidigare bett Josephine
att kontakta organisationen Frisk & Fri. Anna Taube har föreslagit idrottspsykolog,
men har inte givit något konkret förslag.
Styrelsen beslutade sig för att hålla möte i början av oktober, i samband med årsmöte.
8. Övriga frågor
a) Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls måndagen 6 maj 2019
kl 18:00-19:30 på Klara Östra Kyrkogatan 2B.
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b) Årsstämma
Styrelsen beslutade att föreslå stämman att byta namn vid nästa årsstämma i
oktober.

Mötets ordförande och protokollförare:

Justerat av:

…………………………..
Lovisa Öhnell

…………………………..
Tobias Eltell
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