Styrelsemöte nr 2, 2016 - Protokoll
Svenska Skolföreningen i Hongkong
Måndagen den 14 mars 2016, kl 17.30-19.00
Plats: Handelsbanken, 2008 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central

Närvarande:
Styrelseledamöter
Lisa Boldt-Christmas
Anders Gustavsson
Robert Nilsson
Kerstin Johansson
Ulrika Mollberg

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Huvudlärare SIS
Huvudlärare DB

Suppleanter
Bengt Ivarsson
Niklas Schelander

Webbansvarig
Vice Kassör

Martin Tornberg
Eva Lawton Möller

Föräldrarepresentant (SIS)
Föräldrarepresentant (SIS)

Agenda:
1. Mötet öppnandes kl 17.30
2. Dagordningen gicks igenom och godkändes. Inga övriga frågor tillades.
3. Föregående protokoll och åtgärdslistan gicks kort igenom. Årsredovisningen skall
arkiveras (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt
revisionsberättelsen). Uppföljning av inbetalningar av terminsavgifter fortgår men
processen är dessvärre omständig p g a system. Detta kommer att diskuteras vidare
under punkt 8. Uppföljningen har hittills utförts av Lisa Boldt-Christmas som kommer
att stänga föregående termin. Därefter kommer Niklas Schelander att ta över.
4. Svenska Skolans organisation 2016
Styrelsen valde Eva Lawton Möller till ny sekreterare.
Eva Bjärkeback ersätter Ulrika Mollberg som huvudlärare i DB under Ulrikas
mammaledighet. I SIS är läget för närvarande stabilt. Förändringar som förväntas till
hösten kommer att diskuteras på nästa möte.
5. Pedagogisk samordning
Kerstin Johansson samt Ulrika Mollberg redogjorde för den diskussion som förts
under lärarmötet gällande uppdatering av den lokala kursplanen (senast uppdaterad
2012/2013). Lärarna bedömer att en uppdatering skulle vara ett stort arbete som
skulle ta ett stort antal timmar att utföra. De anser att det inte är något egentligt fel
på den nuvarande kursplanen. Den är lättare att följa för de yngre klasserna och
mer komplicerad för äldre barn då undervisningen även måste utgå från barnens

olika förkunskaper. Diskussion har ytterligare skett huruvida man ska ta bort
kursplanen från skolans hemsida då den väcker vissa förväntningar som möjligtvis
inte kan uppnås med tanke på elevernas förkunskaper. Lärarna anser dock att den
kan användas som ett arbetsredskap och riktlinje för nya lärare. Ska man utföra det
stora arbetet som det innebär att uppdatera och i så fall under vilka former?
Mötesdeltagarna diskuterade ursprunget till kursplanen som har sin grund från
Skolverket och har övertagits från Svenska skolan i Singapore. Problemet anses
vara att den är alltför detaljerad. Förslag gavs att lämna den i befintligt skick men att
ändra benämning till “Vägledande kursplan”. Styrelsen beslutade att ändra
benämning på den.
På lärarmötet har man även diskuterat huruvida Svenska skolan ska införa läxor.
Lärarna anser dock att det bästa är att uppmuntra regelbunden läsläxa. Utöver detta
förekommer små läxor då och då men inte regelbundet.
Bokbeställning kommer att diskuteras på nästa lärarmöte. Stor leverans har
ankommit under våren. En inventering är på gång. Inga stora volymer av ytterligare
beställningar kommer att krävas. Styrelsen beslutade att huvudlärarna beställer
böcker ca 2 gånger per år. Det finns även en buffert för nya elever.
6. Skolor och elever
Under föregående styrelsemöte diskuterades vikande elevantal. Lisa BoldtChristmas berättade att en familj med 3 barn lämnar SIS men i gengäld finns det
syskon som når åldern för att börja till nästa termin. Det konstaterades att det
generellt sett inte är lika stor inflyttning av svenska familjer till Hong Kong som
tidigare.
Lisa Boldt-Christmas redogjorde för att information är skickad till konsulatet och
Swedish Chamber of Commerce. Det kommer att sättas upp information angående
Svenska skolan på anslagstavlan. Ett förslag uppkom att göra ett utskick till
svenskar som är registrerade i Hong Kong men detta förslag avslogs eftersom
konsulatet inte har rättighet att lämna ut adresser.

7. Ekonomi
Kassör Robert Nilsson gick igenom ekonomin. Minskade elevantalet fortsätter att
vara ett problem i o m minskade intäkter. Nuvarande avgift är 1500 per termin och
elev. Statsbidraget är 3.210 per elev och år . Frågan togs upp angående hur många
elever som behövs för att nå break even. För närvarande är totala elevantalet 36-37
stycken. Hur ska man nå de svenska familjerna? Diskussion skedde med olika
förslag, ska man utöka antalet ställen? Lägga till ytterligare en eftermiddag för
svenska skolan? Båda dessa förslag avslogs då de innebär utökade utgifter i form
av hyror och löner spridda på färre antal elever per tillfälle, och inte nödvändigtvis
innebär någon stor ökning av elevantalet.
Förslag framfördes om att utföra en undersökning på temat “Vad skulle få er att
skicka era barn till svenska skolan?” Syftet med undersökningen är att få in förslag
för hur man kan nå ytterligare svenska familjer för att utöka elevantalet.
Skall denna undersökning utföras via en länk på hemsidan, genom SWEA alternativt
Facebooksidan? Möjlighet att använda sig av Survey monkey. Ett förslag framfördes
om att ett utskick av en dylik undersökning görs. Vardera styrelsemedlem finner
några familjer som inte i nuläget går på svenska skolan och som därför kan delta i
undersökningen. Lisa Boldt-Christmas kontrollerar med SWEA om de kan hjälpa till.

Det framfördes att statsbidraget är säkerställt även för kommande termin.
Styrelsen tog upp ämnet med en eventuell avgiftshöjning för nästa termin. En
jämförelse gjordes med svenska skolans verksamhet på andra orter. Detta kommer
att diskuteras vidare på nästa styrelsemöte då det kan vara aktuellt med en höjning
inför hösten. Detta är ett steg för verksamheten att nå bättre ekonomisk balans.
8. Kommunikation och föräldrarelationer
Diskussionen under denna punkt rörde sig främst om hemsidan. En kort genomgång
gavs för hur det fungerar idag, hur anmälan av elever sker och därefter hur
betalning sker via antingen banköverföring eller checkar. Lisa Boldt-Christmas går
därefter igenom och kontrollerar vilka betalningar som kommit in men hon är i
nuläget beroende av kontinuerlig information från Handelsbanken vilket gör
processen långsam och komplicerad.
Förslag till förbättring är att lägga in automatisk betalning på hemsidan vid
anmälningstillfället. Webbansvarig Bengt Ivarsson redogjorde för två alternativ för
detta.
Alternativ 1 skulle tillåta ett antal olika betalningssätt men i gengäld skulle detta
innebära höga kostnader för verksamheten. Alternativ 2 skulle vara begränsat till ett
betalningsalternativ men skulle inte generera lika höga kostnader för installation och
drift. Styrelsen beslutade att det är svårt att försvara alternativet med betydligt högre
kostnader då antalet transaktioner inte är speciellt stort över ett år. Styrelsen beslöt
därför att gå vidare med andra alternativet och den enklare varianten som innebär
att betalningar måste ske via PayPal. Bengt Ivarsson kommer att kontrollera hur det
skulle fungera att anmäla flera barn i samma familj samt om det kommer att finnas
ett val att betala antingen för en termin eller ett helt läsår samtidigt. Styrelsen
beslutade om att initiera arbetet med nya betalningssystemet för att kunna använda
detta inför kommande hösttermin.
Vidare diskuterades om det skulle kunna finnas en möjlighet till en 5-års klass som
kunde fylla gapet mellan svenskt dagis och svenska skolan från 6 års ålder. Lisa
Boldt-Christmas nämnde att statsbidraget enbart ges från 6 års ålder. Det är även
oklart om det skulle finnas elevunderlag för att starta ytterligare verksamhet som
skulle innebära ökade kostnader i form av lokalhyra och lärarlöner. Styrelsen beslöt
att ta med denna fråga i den enkät som beskrivits under punkt 7 ovan.
Det finns för närvarande inga föräldrarepresentanter i DB trots att Lisa BoldtChristmas skickat ut en förfrågan per email. Styrelsen diskuterade om detta kan
läggas till som en uppgift för lärarassistenterna. Beslut tog om att det kommer att
läggas till arbetsuppgifterna för lärarassistenterna såvida det inte finns föräldrar som
anmäler sig. Detta ska läggas till i lärarassistenternas arbetsbeskrivning.
Nästa föräldramöte är inplanerat till den 14 april mellan klockan 17.30-18.00 för SIS
och den 19 april mellan 18.00-18.30 för DB.
Styrelsen diskuterade om man skulle lägga till ett kort samtal mellan enskilda
föräldrar och lärare i samband med något föräldramöte. Detta har inte funnits
tidigare och skulle innebära utökat förberedande arbete för lärarna. Infallsvinkeln
skulle vara: Var befinner sig eleven nu? Hur kan man arbeta vidare i framtiden? Vad
har man för tankar kring svenska skolan? Föräldrarepresentant Martin Tornberg
framförde sin åsikt att det vore bra med feedback som förälder. Ett förslag uppkom
att ett sådant samtal skulle vara fem minuter för varje elev. Styrelsen ansåg att detta

skulle kunna vara ett incitament för att få föräldrar att närvara vid föräldramötet.
Detta kommer att förankras bland lärarna och införas antingen redan denna termin
eller nästa.

9. Nästa styrelsemöte sattes till den 16 maj kl. 17.30.
10. Mötet avslutades kl 19.00.

