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Vem är här?
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Vad har hänt sen sist?



Säbyholms Montessori

Landskrona Montessori ideella 
förening är nedlagd på den årliga 
stämman

Denna del ingår nu i Landskrona 
Montessori Ek. Förening



NPS
mars 
2017

oktober 
2016

mars 
2016*

oktober 
2015

Totalt 55,1% 56,5% 25,3% 25,2%
Antal svar 172 185 166 218
Förskolan 60,9% 62,0% 46,8% 43,2%
Fritids 61,8% 63,8% 35,7% 31,6%
Skolan totalt 52,1% 53,3% 16,8% 16,0%
* Vi hade tekniska problem i mars 2016, vilket gör detta resultat mycket osäkert



Meritvärden år 9

År Meritvärde

2011 243p

2012 243p

2013 208p

2014 245

2015 256,7

2016 259,7

2017 266,1



Skolinspektion



Förändring i Landskrona

Den stor förändringen i 
Landskrona har varit starten 
av IES.

Det innebar ett tapp på ca. 
15% elever i skolan.

Några personal valde att börja 
på IES och några valde andra 
platser. 

Vi har med vår kö fyllt nästan 
alla klasser (se nästa bild)

Alla tjänster är tillsatta.



Det finns inget bestämt 
antal barn/elever i 
respektive grupp utan 
detta bestäms bland 
annat utifrån den 
nuvarande gruppens 
sammansättning. 



Borstahusens IH

Med utbyggnaden av 
Norra Borstahusen har 
fått tillgång till en fin 
ny idrottshall.



Säbyholms fantastiska 
personal!



Koordinering styrelsearbetet

Leda ledningsarbetet

Skolan inkl. 
fritids

Förskolan
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Vi säkrar en trygg framtid!

Underhållsplan för att 
säkra våra byggnader

Matleverantör till 
skolan med sunda 
värderingar





Vägen

Dialog med 
kommunen om 
olika lösningar. 
Exempelvis 
asfaltkross

Åtgärder på 
vägen kostar 
stora summor



Elrevision

Stor elrevision i 
alla fastigheter 
med efterföljande 
åtgärder på 
anmärkta 
punkter.



Ytbyggnad av Wifi på skolan

En omfattande 
utbyggnad och 
översyn av vårt 
trådlösa nätverk har 
skett. För att 
säkerställa driften nu 
och i framtiden.



Fönsterrenovering 
Förvaltarbostaden

Alla fönster fick 
under sommaren en 
renovering och ny 
färg för att de skall 
hålla för framtiden.



Invändig målning

Kapprummen i 
förvaltarbostaden blev 
under sommaren 
nymålade.



Upprustad grönyta

Under våren gjordes 
arbete i att anlägga 
en gång och nytt 
gräs på ytan vid 
skolans flaggstång. 
Detta ser vi resultat 
av nu. 



Fortsatt arbete vid 
bandyplanen

Bandyplanen har fått 
basketkorgar 
uppsatta. Planen är 
mycket uppskattad 
av alla och används 
av både förskolan 
och skolan.



Herrgården

Även Herrgårdens fönster har 
renoverats. Räcket gick 
tyvärr sönder vid arbetet, ett 
nytt kommer att komma 
upp. Dock tar det lite tid då 
byggnaden och området har 
ett speciellt kulturvärde och 
räcket skall godkännas innan 
det kan sättas upp.



Toaletten på Lilla 
Norra har fått en 
uppfräschning 





Vad är på gång?



Renovering av köket i 
Herrgården

Säbyholms område har särskilt 
kulturintresse vilket var en av 
faktorerna som gjorde att en 
tillbyggnad på Herrgården inte var 
möjlig.

Köket kommer istället att renoveras. 
Definitiv period är inte klart men 
planeras att göra när verksamheten 
är stängd. 



Nya läroplaner

Under det kommande året sker 
förändringar av Läroplanerna i 
Förskolan och Skolan förändras.

Stort fokus ligger på 
digitalisering samt att i 
förskolans sker ett förtydligande 
om undervisning och utbildning.

All personal kommer att arbeta 
med detta genom intern och 
extern fortbildning. 
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Övriga gemensamma frågor

• Ett ökat Föräldraengagemang - 
frågan är flyttad till styrelsen att 
driva vidare

• Vi ser gärna att föräldrar i olika 
konstellationer hjälper oss i ett få ett 
ökat föräldraengagemang.



Kvällens dagordning



Förslag på nästa möte

Tisdag 6/3 kl. 17.30-18:30
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Minnesanteckningar 
förskolans samråd 
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Minnesanteckningar skolans 
samråd

• Viktigt att det förtydligas vem som är representanter i samrådet för 
de olika klasserna. Kan skickas som presentation i respektive 
infobrev.

• Information om förändringar i den reviderade Läroplanen med stort 
fokus på digitalisering
– Erbjudande om samarbete med skolan 3D-printing

• Diskussioner kring ordning i kapprummen i Förvaltarbostaden
– Extraklädeslådorna är väldigt högt upp, förslag på att antingen 

att sänka dem eller att införskaffa pallar
• Diskussion om vad eleverna får lov att ta med sig när de skall på 

utflykt. Efterfrågar tydlig information i samband med utflykt vad 
eleverna får ha med sig och önskvärt om det är samma i alla 
klasser.

• Grindarna in till skolan, speciellt de stora i respektive ände av 
gården önskas vara stängda.

• Stenarna i kurvan in till Säbyholms område bör flyttas då det är 
väldigt trängt när två bilar möts.


