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STADGAR FÖR
FREINETSKOLAN I LUND
IDEELL FÖRENING
§ 1. Föreningen Freinetskolan i Lund drivs av den ideella föreningen med samma namn. Målet för
föreningen är att bedriva undervisning i Celestin Freinets anda, för barn från 1 års ålder och upp
till och med årskurs 9. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Som verksamhetsform
innebär föreningsformen ett gemensamt ansvar för elever, föräldrar och pedagoger; delaktighet
och aktivt deltagande i verksamheten uppmuntras.
§ 2. Profilen Undervisning och pedagogisk verksamhet i förskola, skola och fritidshem
bedrivs i enlighet med Celestin Freinets pedagogiska idéer i en modern tolkning.
§ 3. Riktlinjer för verksamheten Skolans ledning skall med stöd av styrelsen leda verksamheten.
På årsbasis skall styrelsen i samråd med ledningen fastställa skolans budget. Föreningens
räkenskapsår räknas per kalenderår. I den löpande verksamheten är styrelsen ett stöd för
ledningen och en kanal för föräldrar och personal, som är representerade med lika antal ledamöter.
Föreningens organ är årsstämma, styrelse och valberedning. Styrelsen har sitt säte i Lunds
kommun. Föreningen skall ha föräldramöte/medlemsmöte minst en gång per termin för ömsesidigt
informationsutbyte. Engagemang från vårdnadshavare och pedagoger skall fångas upp och
uppmuntras.

§ 4. Medlemmar Vårdnadshavare till barn på skolan samt vid skolan anställd personal är
medlemmar i föreningen. Medlemskap i föreningen innebär rösträtt på årsstämman. Varje
medlem har en röst. Medlemskapet är inte obligatoriskt. Medlem som inte följer fattade beslut
och motarbetar föreningens mål och syften kan uteslutas av styrelsen.
§ 5. Styrelsen Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter; lägst fem, högst nio. Minst
hälften av ledamöterna skall vara anställd personal vid Freinetskolan i Lund. Ansvarig
skolledare skall ingå i styrelsen. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan
årsmötena. Årsstämman utser ordförande i styrelsen samt övriga styrelseledamöter.
Styrelseledamot utses för tiden fram tills att ordinarie årsmöte hålls påföljande räkenskapsår.
Suppleanterna ersätter ordinarie styrelseledamot vid förhinder eller sjukdom.
Föräldrasuppleanter ersätter föräldraledamöter och personalsuppleanter ersätter
personalledamöter. Suppleanterna bör delta i styrelsemötena och har då yttranderätt men inte
rösträtt. Vid behov kan elevrepresentanter adjungeras till styrelsemötena. Styrelsen är
beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst, utom vid personalval då
lotten får avgöra. Skolans ledning har det löpande arbetsgivaransvaret och ger återkommande

rapporter till styrelsen som har det övergripande arbetsgivaransvaret. Protokoll skall föras vid
styrelsemöte samt justeras av två medlemmar.
§ 6. Revisorer På ordinarie årsstämma skall årligen väljas två revisorer och två
revisorssuppleanter.
$ 7. Firmateckning Föreningens firma tecknas av två av följande tre personer i förening:
Ordförande, rektor/förskolechef samt skolans ekonomiassistent, eller av övriga styrelsen i
förening.

§ 8. Skolledning Förskolan/skolan leds av en förskolechef/rektor. Skolledaren skall ansvara för
ekonomi, administration och för skolans pedagogiska utveckling och rapporterar regelbundet till
styrelsen. Skolledaren har ett övergripande ansvar för att elevernas intressen tillvaratas enligt
gällande styrdokument.
§ 9. Anmälan av barn och köordning Anmälan av barn till förskolan kan ske tidigast från
barnets födelse. Ködatum räknas från den dagen då anmälningsblanketten inkommer till skolan.
§ 10. Antagning Antagning av elev till förskolan sker genom beslut av skolledningen.
Ordinarie antagning sker vid höstterminens början. Om vakant plats uppkommer under
pågående termin kan antagning ske även vid annan tid. Elev som antas till förskolan skall ha
fyllt 1 år. Antagning sker efter köplats. Barn med syskon på Freinetskolan har förtur.
§ 11. Årsstämma Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie
årsstämma skall hållas före maj månads utgång. Extra årsstämma skall hållas vid de
tillfällen och för de ändamål årsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då
styrelsen så finner det nödvändigt. Till ordinarie årsstämma och till extra årsstämma skall
skriftlig kallelse med dagordning utgå minst tre veckor i förväg. Ärenden som medlem
önskar hänskjuta till ordinarie årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra
veckor före årsstämman. Motionerna och styrelsens yttrande över dem skall finnas med i
kallelsen till föreningsstämman.
Dagordning årsstämma
§1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a/ Val av mötesordförande
b/ Val av mötessekreterare

c/ Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden justerar
protokollet

d/ Val av två rösträknare
§3 Frågan om mötet är behörigt utlyst
§4 Justering av röstlängd
§5 Godkännande av kallelse samt godkännande av dagordning
§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse
a/ Godkännande av årsredovisning
b/ Godkännande av revisionsberättelse
c/ Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§7 Presentation av årets budget
§8 Val av styrelse
a/ Beslut om antalet ledamöter och suppleanter samt fördelning mellan personal och
föräldrar
b/ Val av ordförande
c/ Val av ledamöter
d/ Val av suppleanter
§9 Val av revisorer
a/ Val av två revisorer
b/ Val av två revisorssuppleanter

§10 Val av valberedning
a/ Beslut om antalet personer som skall ingå i valberedningen
b/ Val av valberedning
c/ Utseende av sammankallande
§11 Behandling av inkomna motioner
§12 Eventuella övriga val
§13 Övriga frågor
§14 Mötets avslutande

§ 12. Upplösning Beslut om föreningens upplösande skall fattas av 2 på varandra följande
årsstämmor varav 1 skall vara ordinarie. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna
tillgångar tillfalla Freinetrörelsen i Sverige.
§ 13. Stadgeändring Beslut om stadgeändring kan ske vid två på varandra följande årsstämmor
varav en skall vara ordinarie. För beslut gäller majoritet av närvarande medlemmar.

