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Förvaltningsberättelse 

Pedagogisk och elevvårdande verksamhetsberättelse utifrån rektors horisont 
Verksamhetsåret, lå 2016–2017, blev ännu ett exceptionellt skolår för Källskolan, att jämföra med två 
tidigare lå i skolans nu 26-åriga historia. Med det sagt kan ändå konstateras att 23 av skolans 26 
verksamhetsår ”varit rätt så normala”. 

Den 13 september 2016 på kvällen efter kl. 20.00 brinner Brunna Källskola, en skola som under 
dagtid rymmer förskola, förskoleklass, åk 1–5 samt fritidshem. Skolan brinner snabbt ned till grunden 
och som tur är skadas ingen. Branden är anlagd men pga av att polisen inte har resurser att göra en 
ordentlig utredning och tex knacka dörr i området, kan ingen knytas till brottet. Detta trots att flera 
äldre ungdomar setts vid skolan av oberoende vittnen vid tidpunkten strax före branden. 

Ett år efter branden har fortfarande inget av substans framkommit. Källskolan valde att vända blad 
och gå vidare och har inom skolledning, kollegium och styrelse bestämt sig för att lämna denna fråga 
till Herren själv och ber, utan att grubbla, att en lösning ska mogna fram så att den eller de skyldiga 
får ta ansvar för sina handlingar och inte ska behöva leva med denna ”cover-up” på sitt samvete/sina 
samveten hela livet. 

Ur motgången växte till sist något riktigt bra fram, även om hela skolan fick jobba i motvind, tills vi 
var i hamn. Undervisningen kunde påbörjas redan efter några dagar genom att Skogakyrkan, 
Upplands-Brohus AB (Villa Skoga) och en kommunal förskola (Blåsippan) direkt ställde temporära 
lokaler till Källskolans förfogande, på ett mycket generöst och tillmötesgående sätt. 

Den 2 maj var skolans nya lokaler, nu samlade på Skolvägen 20, inflyttningsklara och fredagen den 19 
maj bjöd Källskolan in till en mycket pampig och värdig officiell invigning framför den snygga och 
ändamålsenliga tvåvåningsbyggnad som den lokala modulfirman Indus, byggt. 

Representanter från kommunen, Indus, Friskolornas riksförbund och Kristna Friskolerådet deltog och 
talade. Representanter från samtliga politiska partier i kommunen var också inbjudna och de flesta 
skickade också en eller flera representanter. Fyra tidningar var på plats och skrev positiva och 
uppmuntrande artiklar, två lokaltidningar och två nationella tidningar. Tårtkalas och ett jazzband 
inramande invigningen och att det var försommarens absolut varmaste och vackraste dag, gjorde 
inte saken sämre. 

Skolavslutningen den 14 juni på kvällen och efterföljande avslutande veckor för förskola /fritids och 
personalarbetsveckor innebar en stor, stor suck av lättnad och en avstannande rörelse in mot mål 
och ett för alla parter mycket efterlängtat sommarlov. 

Trots branden och trots ett år av olika umbäranden kunde skolstarten inför lå 2017–18 planeras och 
mot alla odds konstaterades det att tillströmningen av nya elever nu var större än någonsin under 
hela skolans historia. Det vänner i den kristna skolrörelsen i Europa från ca 15 länder skrev till oss 
direkt i samband med själva branden, hade nu besannats. Man skrev mycket samfälligt oberoende av 
varande och med lite olika ord: 

”Vi beklagar verkligen det inträffade och tillsammans med många i vårt land ber vi för er att det 
inträffade trots den tragik det innebär i slutändan ska vändas till något gott, av den Gud som också 
kan vända något ont till något gott.” 

Så skedde och tacksamheten är därför stor hos alla oss på Källskolan och även hos många som på 
distans följer skolans utveckling. 
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Ledarskifte  

Under lå har också ett betydelsefullt ledarskifte inletts. Claes Bystedt, mångårig biträdande rektor 
och tillika styrelseordförande hade sen tidigare aviserat sin pensionsavgång. Pga av den dramatiska 
händelseutvecklingen from den 13 september, sköt han upp sin avgång en termin, vilket visade sig 
vara av avgörande betydelse för hur skolan kunde ta sig ur detta svåra krisläge. Claes och Ulla 
Olofzon, biträdande rektor och ekonom också på väg att gå i pension årsskiftet 2017–18, tog 
huvudansvaret för Källskolans totala byggplan och när Claes högtidstalade vid invigningen den 19 maj 
och Ulla tillsammans med utbildningsnämndens ordförande klippte bandet till den nya skolan 
markerade de att en ny epok börjat för Källskolan - och att en tuff period var över.  

Parallellt med att Claes och Ulla avvecklar sina roller har skolan insatt två nya funktioner. Tove 
Sundling (intern rekrytering) och Annika Helsing (extern rekrytering) tillträdde som biträdande 
rektorer 50 % var i mitten av mars. De övriga 50 % jobbar de som förstalärare på varsin skola en del, 
samt som lärare en del. Under ht 2017 har bägge påbörjat rektorsutbildningen, en utbildning som tar 
tre år. I den avsiktsförklaring som uttalats och även godkänts av Källskolans styrelse och huvudman, 
planerar undertecknad att gå i pension när de tre åren gått till ända.  

Genom att Claes och Ulla succesivt avgått/avgår under den period som Tove och Annika redan börjat 
kan en bra överlappning ske, även om det handlar om att överföra väldigt många invecklade 
processer mellan de inbladades bord och att detta i sin tur sätter igång ytterligare rokader bland 
personal. Ett spännande år följer, lå 2017–2018. Ett är säkert – på Källskolan har vi aldrig långtråkigt! 

 

För Källskolan den 16 oktober 2017 

 

Bo Nyberg, rektor 
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Information om verksamheten  
Källskolan är en fristående skola som drivs av Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro. Det är en 
ideell förening där föräldrar till alla barn på Källskolan ingår. Den är också öppen för anhöriga och 
andra intresserade.  

Skolan investerar allt eventuellt överskott från verksamheten – i verksamheten. 

Skolan har en allkristen profil och vill vara med och utveckla varje barn kunskapsmässigt, socialt, 
emotionellt och andligt, efter varje barns förmåga och förutsättningar.  

 

Pedagogisk inriktning 

Källskolan arbetar utifrån den ram som läroplanen anger, LGR-11 för grundskolan och LPFÖ-98, 
reviderad 2010 för förskolan. Vi strävar efter att stärka barnens självuppfattning, kreativitet och 
kunskap, och vill tillsammans med föräldrarna fostra självständiga, kärleksfulla individer som lär sig 
att samarbeta och ta eget ansvar. Kunskaps- och värdegrundsuppdraget i läroplanen betonas båda i 
skolans pedagogiska arbete. Källskolan strävar efter att vara en kunskapsskola utifrån goda och 
sunda värderingar. 
  
Den pedagogiska inriktningen tar stor hänsyn till elevens personliga behov och utgår från barnets 
egna förutsättningar. 
Vi önskar ha ett brett perspektiv på vad som menas med den enskilde elevens behov och kunna ta 
hänsyn till såväl intellektuella som sociala och andliga behov. Skolan har med åren utvecklat en stark 
och bärande förmåga att pedagogiskt och elevvårdande utbilda och stötta såväl elever med 
studiesvårigheter eller låg studiemotivation som särbegåvade eller högpresterande elever. 
  
Vi fäster stor vikt vid kommunikationen mellan skola, föräldrar och elev för att kunna se och möta 
varje enskild elev. 
  
Källskolan har en klar inställning i förhållande till kristen tro. Även om vi inte har något uppdrag eller 
ambition att i skolan ägna oss åt förkunnelse så vill vi ändå vara tydliga i vår utbildning att ge 
eleverna en förankring i och en förståelse av den kristna tron; att kristen tro till sitt innersta väsen 
handlar om en levande och uppstånden person, Jesus Kristus, Guds son. Undervisningen är 
ickekonfessionell och deltagandet i de konfessionella inslagen av utbildningen är frivilligt. 

 

Föräldraengagemang 

Föräldraengagemanget på Källskolan visar sig på olika sätt. Grunden till samarbetet mellan skolan 
och föräldrarna, står att finna i det fria skolvalet och utifrån detta kan föräldrar engagera sig i olika 
grad i skolan. Framförallt strävar Källskolan efter ett väl fungerande samarbete med hemmet runt 
eleven. Källskolan fäster stor vikt vid att föräldrarna och inte skolan, enligt föräldrabalken, är 
huvudansvariga för såväl barnets fostran som för dess undervisning. Detta, från föräldrarna 
delegerade ansvar till skolan måste därför noggrant genomföras i en varsam dialog mellan skola och 
föräldrar. Vad som undervisas om i skolan är däremot som bekant utifrån skollagen reglerat i 
läroplanen och är inte förhandlingsbart varse sig för föräldrar eller skolpersonal.  
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Resultat för Källskolans åk 9 läsåret 2016-2017 

(Obs! Nedanstående siffror avviker mot Skolverkets statistik, Siris. I skrivande stund vet vi inte varför 
Siris rapporterar lägre siffror för Källskolan. Ärendet är under handläggning.) 

Årets avgångselever (åk 9 VT 2017) bestod av 16 elever. 

Genomsnittligt meritvärde: 240,6  
(Genomsnittligt värde, hela riket: 223,5, Upplands-Bro kommun totalt: 234,9) 

81% av eleverna hade godkänt, (minst betyget E) i samtliga ämnen! 

Vi är glada för att våra elever har lyckats så bra!  

Kommentar: Källskolan är en liten skola och storleken på avgångsklasserna varierar mycket. Det 
betyder också att avgångsklassernas meritvärden kan variera kraftigt mellan åren. Som personal på 
Källskolan vill vi därför deklarera att vi med stolthet ställer oss bakom alla våra avgångsklasser - 
oavsett meritvärde. Vi uttrycker vår beundran för varje elev, som efter de förutsättningar och 
erfarenheter de haft i bagaget när de började på Källskolan, gjort det så bra!”  
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Personal som arbetat under läsåret 
 
Förskolan Rebecka Birkeland, pedagog förskolan 

Therese Brandin, pedagog förskolan 
Kesinee Högstedt, vikarie förskolan 
Marlene Jota, pedagog förskolan 
Jolie Lieson Manana, pedagog förskolan 
Maria Rääf, pedagog förskolan 
Angelica Wallin, pedagog förskolan 

Fritidshem Joel Eriksson, fritidsledare och elevassistent 
Miriam Holst-Larsen, fritidsledare 
Geir Holta, fritidsledare och elevassistent 
Harald Jota, vikarie fritids, förskola och kök 
Synne Mageröy, vikarie fritids 
Alexander Markov, fritidsledare 

Grundskolan, lärare,  
elevassistenter och 
vikarier längre perioder 

Gunilla Augrell, lärare 
Anna Bohlin, lärare 
Matilda Borgemo, lärare (HT-16) 
Julia Brander, resurspedagog och skoladministratör 
Linda Bystedt, lärare 
Giorgio Croce, lärare 
Jonathan Dahlberg, lärarvikarie och fritidsledare 
Hege Danielsson, lärare 
Rolf Edberg, elevassistent och lärarvikarie 
Jennifer Forzelius, elevassistent 
Soila Gajicki, elevassistent 
Cecilia Golborne, lärare 
Anna Greinke, lärare 
Lillvy Gröndahl 
Sandra Gröndahl 
Annika Helsing, lärare 
Erick Holmström, lärare 
Roland Jansson, lärare 
Camilla Jidenius, elevassistent och fritidsledare 
Madelene Jonasson, elevassistent 
Tobias Kolmskog, lärare 
Gunilla Lindberg, lärare (VT-17) 
Julia Lindholm, lärare 
Mikael Norlin, elevassistent och resurspedagog 
Anita Nyberg, lärare 
Gunilla Nyberg, lärare 
Maria Olofzon, elevassistent och fritidsledare 
Inger Palmius, speciallärare 
Fred Rydberg, lärare 
Tove Sundling, lärare 
Jenny Wiberg, elevassistent 
Tommy Wiberg, lärare 

Vikarier kortare perioder 
för skola, fritidshem, 
förskola, kök, lokalvård, 
fastighetsskötsel 

Adam Ankarstorm 
Judith Bohlin 
Ebba Brander 
Roger Hansén 
Eva Hedvind 
Erika Hjelm 
Elisabeth Holmberg 
Elin Holmgren 
Jonny Holmkvist 
Gabriel Jansson 
Jan Kjerstad Muotka 
Anna Kortas 
Izabela Mokwa 
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Isak Langerak 
Henrik Larsson 
Gunnar Rydberg 
Aneta Serkis 
Laura Thornton 

Kökspersonal Ingemar Nilsson, köksassistent och fastighetsvård 
Gunilla Smedberg, kock (t.o.m. okt 2016) 

Teknik 
 

Marcus Jota, datatekniker och support (VT-17) 

Lokalvård Ghenet Beyene 
Yodit Fessehaye 

Skolsköterska Agneta Järvin, skolsköterska 
 

Kurator Erick Holmström, kurator 
 

Skolassistent Anneli Molin, skolvärdinna 
 

Skolledning Claes Bystedt, bitr. rektor 
Annika Helsing, bitr. rektor (fr.o.m. april 2017) 
Bo Nyberg, rektor 
Ulla Olofzon, bitr. rektor och ekonomiansvarig 
Tove Sundling, bitr. rektor (fr.o.m. april 2017) 
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Elever 

Elevantalet har under de senaste läsåren* fördelat sig enligt följande: 

 Läsår 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

 Förskola 22 22 21 20 13 

 Förskoleklass 7 11 19 5 10 

 År 1 10 19 8 10 4 

 År 2 19 12 11 8 3 

 År 3 13 16 9 6 3 

 År 4 13 9 8 11 4 

 År 5 18 10 15 8 5 

 År 6 22 22 18 6 14 

 År 7 25 21 11 15 12 

 År 8 24 13 14 14 34 

 År 9 16 15 14 31 15 

 elever totalt 189 170 148 134 117 

 hemkommuner 4 5 3 3 5 

 

Fritidsverksamhet 

 Fritids, F - 3 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

 antal barn 49 58 46 29 20 

 

* Siffrorna gäller vid läsårets slut. Nya elever kommer oftast till under läsåret. 
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Förvaltning 

Styrelsen under året har utgjorts av: 
Ordförande    Claes Bystedt 
 
Ordinarie ledamöter (6 st) Obe Eze, Marlene Jota, Karin Malmström, Anna Rosa 

Pálmarsdótir, Toussaint Sterling och Lars Tosteberg. 
 
Styrelsen har träffats 5 gånger under verksamhetsåret, 160908, 161011, 170221, 170404 och 170511. 
Däremellan har styrelsen uppdaterats via e-post om hur bygget av ny skola har framskridit, 
avtalsförslag samt under våren även ekonomiska rapporter. 
 
Revisor   Per Danielsson 
Revisorsuppleant  Arlette Kwizera  
Valberedning   Linda Sterling 
 
Senaste ordinarie årsmöte hölls 2016-10-25. Fr.o.m. 2015/2016 ska årsmöte hållas i oktober enligt 
den justering av stadgarna som gjordes 2015. 
 
Föreningens firma har tecknats av Ulla Olofzon och Claes Bystedt var för sig. 
 

Information 

Källskolan är formellt uppdelad på två skolenheter, Källskolan Brunna med förskola, fritidshem och år 
F-5, och Källskolan Ekhammar med år 6-9.  

 
Källskolan Brunna 
T.o.m. 160913: Violinvägen 4, 196 37 Kungsängen 
Fr.o.m. 170504: Skolvägen 20 K, 196 34 Kungsängen  
(Tiden däremellan i tillfälliga lokaler i Skogakyrkan, Villa Skoga och Blåsippans förskola.) 
tel 08-581 666 20 
 
Källskolan Ekhammar 
Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen 
tel 08-581 666 20 
 

Hemsida   www.kallskolan.se  

E-post   rektor@kallskolan.se, info@kallskolan.se 
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Resultat och ställning  

Föreningens resultat och ställning redovisas här översiktsmässigt i resultat- och balansräkning med 
efterföljande notanteckningar. Den fullständiga redovisningen per konto finns i ekonomisystemets 
resultat- och balansräkning. 

Resultaträkning                                                    
 
 Not 2016-07-01 2015-07-01 

 — 2017-06-30  — 2016-06-30 
   
Föreningens intäkter 1 25 169 616 18 555 276  
   
Föreningens kostnader för några 
nyckelfunktioner 

  

Löner fritids  -1 122 274 -966 688 
Löner lärare  -5 394 132 -4 632 931 
Löner dagis / förskola  -1 453 444 -1 186 949 
Löner övrig personal  -3 235 142 -2 987 603 
Lönebikostnader 2 -4 459 923 -3 934 360 
Läromedel  F-5  -465 081 -216 428 
Läromedel 6-9  -222 005 -185 520 
Lokalhyror Brunna och Ekhammar  -1 468 247 -1 021 680 
Skolmat  -1 426 920 -928 345 
Städmaterial  -124 964 -111 979 
Ny byggnad  -4 534 709  
Övriga kostnader  -2 277 900 -1 451 574 
   
Verksamhetsresultat  -1 015 125 931 219 
   
Finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande 3 22 6 
Räntekostnader och liknande   -108 -0 
   
Bokslutsdispositioner  - 
   
Årets resultat  -1 015 211 931 225 
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Balansräkning 
 Not 2017-06-30 2016-06-30

TILLGÅNGAR 
 

  

Anläggningstillgångar   
   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier  714 496 429 805
Summa anläggningstillgångar  714 496 429 805
   

Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  527 624 16 094
Övriga fordringar  164 478 256 772
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

4 512 187 320 891

  1 204 289 593 757
   
Kassa och bank   3 818 995 5 260 803
   
Summa omsättningstillgångar  5 023 284 5 854 560
   

Summa tillgångar  5 737 780 6 284 365
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Balansräkning 
 
 Not 2017-06-30 2016-06-30

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 
 

 

Eget kapital  
Balanserat kapital  3 752 175 2 820 950
Årets resultat  -1 015 211 931 225
  2 736 964 3 752 175
  
Avsättningar  
 
Långfristiga skulder 

 

Kommunbidrag skuld 
 
Kortfristiga skulder 

 1 281 102 1 281 102

Leverantörsskulder  438 319 358 843
Skatteskulder  208 283 181 666
Övriga skulder  309 984 242 002
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

5  763 128 468 577

  1 719 714 1 251 088
  

Summa eget kapital och 
skulder 

 5 737 780 6 284 365

  
 
 

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter 

 

Not 1 Föreningens intäkter 

Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande: 

 
2016/2017 2015/2016

Kommunbidrag 19 085 301 17 638 539
Stadsbidrag 
Fritidsavgifter 

569 908
259 114

276 344
275 016

Gåvor 8 900 9 006
Förskoleavgifter 136 704 138 084
Övriga intäkter 239 240 218 287
Försäkringsersättning 4 870 449

Summa 25 169 616 18 555 276

 

Not 2 Lönebikostnader  

 
 2016/2017 2015/2016

Semestertillägg och semesterersättning 294 366 285 443
Pensionsförsäkringar 425 665 432 880
Särskild löneskatt på pensionskostnad 103 265 105 017
Arbetsgivaravgifter 3 499 397 3 029 103
Olycksfallsförsäkring AFA 3 658 2 775
Gruppliv 15 120 9 000
Personalutveckling 111 602 58 425
Friskvård 6 850 11 717

Summa  4 459 923 3 934 360

 

Not 3 Finansiella poster 

 2016/2017 2015/2016
Ränteintäkter 22 6
Räntekostnader -108 -0

Summa  -86 6

 

 

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2016/2017 2015/2016
Förbetalda hyror 466 268 255 420
Övriga poster 45 919 65 471

Summa 512 187 320 891
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Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2016/2017 2015/2016
Upplupna semesterlöner 87 827 115 720
Upplupna sociala avgifter 372 108 297 400
Förbetalda kommunbidrag 
Övriga poster 303 193 55 457

Summa 763 128 468 577

 

Ideella insatser 

Under året har många ideella insatser gjorts för Källskolan. Värdet av dessa ideella 
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  

 

 

 

 

Kungsängen 2017-10-17 

 

………………………………………  

Claes Bystedt, ordförande 

 


