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Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsåret 2018-2019 har präglats av den nystart och omorganisation som Källskolan går 
igenom pga av framförallt generationsskifte, växande skola och de sista efterdyningarna efter den 
stora branden 2016. 

Det som karakteriserade 2017-2018 dvs växtvärk, träningsvärk och tacksamhet (jmf förra årets 
förvaltningsberättelse) har också i mångt och mycket karakteriserat det gångna verksamhetsåret, 
dock med viss skillnad; växtvärken och träningsvärken börjar klinga av, men tacksamheten består. 
Nya strukturer och nya vanor börjar formas och skolan, som alltid måste finnas i tiden, finns starkt i 
tiden och möter elevers, föräldrars och personalens behov – inte perfekt – men tillräckligt bra för att 
den absoluta majoriteten av dessa relaterar till skolan med stolthet – och tacksamhet. Att politiken 
under året i janauriöverenskommelsen och under våren 2019, i det tilläggsdirektiv som gavs till 
utredningen om konfessionella inslag i skolan, skärpt tonen mycket mot konfessionella skolor som 
Källskolan, har på inget sett speglat sig i det engagemang och den framtidstro för skolan som – igen – 
präglar dessa tre huvudaktörskategorier i Källskolan; eleverna, personalen och föräldrarna. Detta 
trots att tonen från regeringen nu gått ifrån att utreda hur, inte om, ett etableringsstopp för 
konfessionella friskolor ska kunna genomföras. Stora frågor, som om detta förslag till lagändring sker 
inte direkt berör Källskolan, men däremot indirekt berör både Källskolan och alla andra skolor, som vi 
ser det. Ett etableringsstopp innebär nämligen en markering att de konfessionella skolorna inte har 
full uppbackning längre av staten och på sikt blir det då en nedvärdering av dessa skolors status. 
Genom att börja gradera skolor, skapas ett klassystem och en form av ett sluttande plan, där 
likvärdighet och lika villkor får stryka på foten – och inte minst religionsfriheten. Sverige blir då 
lierade med några få länder i världen; Saudiarabien (tillåter inte skolor med icke-muslimsk 
religionsinriktning), Kuba, Gambia och Libyen. Dessutom hör Nordkorea till denna kategori, men 
landet är så stängt att det inte ens går att undersöka graden av frihet.  

I länder som ligger nära oss, både geografiskt och kulturellt, är situationen däremot helt annorlunda. 
Där är andelen elever i konfessionella skolor hög: Belgien (56,8 %), Nederländerna (76,3 %), 
Storbritannien (37,2 %) och Frankrike (20 %)11. Övriga Norden vill inte heller inskränka rätten till 
konfessionella skolor.  

Mer om detta och en hel del annat finns att läsa i detta dokument: 
https://kallskolan.se/images/pdf/krf%20synpunkter%20utredning%20(003).pdf , som Kristna 
Friskolerådet, KrF, den intresseorganisation som Källskolan tillhör tillsammans med ca 90 andra 
kristna friskolor; förskolor, grundskolor och gymnasium, skickat in till den statliga utredningen om 
konfessionella inslag i skolan. KrF ingår i en av de officiella referensgrupperna till den utredning som 
ska presenteras offentligt i slutet av december 2019. 

Källskolan, precis som övriga konfessionella skolor i Sverige har att förhålla sig till det regelverk som 
gäller och det innebär sen 2010 att undervisning och utbildning är de två kategorier som strukturellt 
gäller på alla skolor. Ämnena på schemat kallas undervisning och extra tillsatt tid, tex 
morgonsamlingar och resten av skoldagen, benämns utbildning. De konfessionella inslagen ryms 
under ”utbildning” och ska vara frivilliga för eleverna att delta i. Källskolan har sedan 2010 en 
noggrant utarbetat policy för detta och som går att läsa om på skolans hemsida. 

Trots detta politiska spel som för Källskolans elever pågår på en metanivå, så har det även under lå 
2018-2019 fortsatt att handla om de små tingen; att ”det ska gå bra för eleverna och att de ska må 
bra”. 

Det uttrycket (gå bra och må bra) är Källskolans sammanfattning av de ca 7000 regler och de mellan 
10 och 20 lagar; skollagen, socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen, etc. som skolor har att förhålla sig till. 
Skolans klara och uttalade målsättning är att aldrig nonchalera någon enda av dessa lagar och regler, 
utan snarare uppfylla det som förväntas med råge, något som naturligtvis vid närmare eftertanke kan 
bli rätt så ansträngande. Att då precis som Jesus sammanfatta hela den dåtida tuffa religiösa och 
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profana lagstiftning som han och hans samtid levde under (”ge Gud vad Gud tillhör och kejsaren var 
kejsaren tillhör” sa Jesus också) i två bud; du ska älska Gud och nästan, var ju en suverän pedagogisk 
uppfinning. Inspirerade av detta förhållningssätt, valde Källskolan tidigt i dess nu snart 30-åriga 
historia, att försöka sig på något liknande och det resulterade just i den devisen; ”att det ska gå bra 
för eleverna och att de ska må bra”. 

Går det då bra för eleverna på Källskolan och mår de bra? 

Både ja och nej! Källskolan tar emot alla slags elever från många olika bakgrunder och de går i skolan 
utifrån olika förutsättningar. Elever idag, både i Sverige och globalt, har i regel bättre förutsättningar 
att nå bättre resultat och må bättre. Ändå breder den psykiska ohälsan ut sig mer än någonsin i vårt 
land och inte heller Källskolans elever är förskonade. Detta påverkar skolresultaten och det påverkar 
också måendet. En annan faktor som påverkar skolresultat är digitaliseringen och media samhället. 
Det är nog numera stor enighet bland de initierade och även i bredare lager i samhället att detta 
påverkar skolbarn både positivt och negativt. Den som hemma och i skolan lär sig att på ett sunt sätt 
förhålla sig till tex sociala medier, kan dra fördelarna av denna utveckling samtidigt som man lär sig 
att minimera riskerna. Men det vet vi alla att innan den hållningen växt sig stark i praktiken, så hinner 
det rinna mycket vatten under broarna. 

Detta jobbar Källskolan hårt med, men kan inte skryta med att vi ”helt knäckt koden”. Alla resor 
börjar dock, som bekant, någonstans och med siktet inställt mot rätt destination så blir ju resan 
dessutom mer relevant. Och just relevant och meningsfullt, tycker vi att detta varit under det 
beskrivna läsåret.  

Gällande måendet, vill vi lyfta fram det arbete som biträdande skolsköterskan Margareta Eriksson, 
ägnat sig åt det gångna läsåret, där hon enskilt intervjuat varje elev på skolan omkring hälsa och 
välmående. I samråd med varje intervjuad elev har sen en sammanställning av det psykosociala läget 
i varje klass, på ett för varje elev bekvämt sätt, presenterats tillbaka till klassen och klasslärarna. 
Naturligtvis har även resten av elevhälsoteamet och skolledningen tagit del av Margaretas 
sammanställningar och haft stor nytta av den insatsen.  

Resultatet i siffror 

Gällande hur det gått för eleverna det gångna läsåret, är vi glada över att 9:ornas slutbetyg nådde det 
högsta resultatet någonsin på Källskolan, med ett genomsnittligt meritvärde på 263,2, vilket kan 
jämföras med rikets 229,8 och kommunens genomsnittliga på 244,1. (mer info på SIRIS, Skolverket). 
Tilläggas bör att våra resultat skiftar år för år hos oss på ett annat sätt än i riket/kommunen, då vi har 
bara en klass per årskurs, och elevsammansättningen ser olika ut från år till år. Arbetet med att följa 
upp elevers kunskapsresultat har intensifierats under det gånga året, för att långsiktigt säkerställa en 
god kunskapsutveckling för så många som möjligt. Egentligen handlar det ju ytterst om en elevs 
kunskapers förädlingsvärde, dvs hur eleven kunskapsmässigt utvecklats under den tid som hon eller 
han gått på Källskolan. Den statistiken är svårare att presentera dock, men genom 
uppföljningsarbetet runt elevernas kunskapsresultat så klarnar även den bilden allt mer. 

Vi ser att många elever utvecklas åt rätt håll, och att man lyfter sig såväl kunskapsmässigt som i sitt 
välbefinnande, men för oss som jobbar på Källskolan så är vi inte nöjda förrän det går bra för alla, och 
att alla mår bra. Så riktigt nöjd kan man kanske aldrig bli. Samverkan med hemmen är fortsatt en 
viktig nyckel för oss, både när det gäller elevers mående och deras kunskapsutveckling, där vi vill att 
alla elever, oavsett förutsättningar ska lyftas och växa från den nivå där man befinner sig.  
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Organisation på ledningsnivå 

Elevvårdsteamet har under läsåret tagit en fastare form och leds av de två biträdande rektorerna 
Annika Helsing och Tove Sundling. Annika och Tove har under läsåret gått in i ett fullt delegerat 
ansvar för varsin enhet, gällande elevvård och pedagogiskt ansvar; Annika för åk F-5 och Tove för åk 
6-9. Pernilla Spagnolo, hade på motsvarande sätt huvudansvaret för Förskolan och Malle Jota för 
Fritidshemmet. Lars Porsemyr arbetade under året som kanslist och ekonom. 

Undertecknad är fortfarande rektor, med ett juridiskt huvudansvar för alla enheterna och dess 
personal, men är på sluttampen av en lång arbetssejour på Källskolan sen starten 1992. I slutet av 
juni 2020, efter lå 2019-2020 sker målgång.  

Bibelordet (en egen parafras av 1 Tim. 6:6) som jag vill avsluta denna förvaltningsberättelse med 
”och som är frivilligt att ta in” lyder så här: 

”Förnöjsamhet i kombination med Gudsfruktan är produktivt”. 

Nej på en skola kan man aldrig slå sig till ro och känna sig helt nöjd. Ja, trots det så finns det en väg 
där alla parter kan få finna någon form av vila och förtröstan, en väg som befrämjar ett gott liv. 

 

För Källskolan den 12 oktober 2019 

 

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.  
 

  



Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro – Årsredovisning 2018/2019 
Huvudman för Källskolan 

 

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro    Org. Nr: 813200-4659 

 6  

Personal som arbetat under läsåret 
 
Förskolan Therese Brandin, förskollärare förskolan 

Sigrid Fredriksson, förskollärare förskolan 
Maarit Holmkvist, vikarie förskolan 
Kesinee Högstedt, vikarie förskolan 
Jolie Lieson Manana, vikarie förskolan 
Maria Rääf, barnskötare förskolan 
Pernilla Spagnolo, biträdande förskolechef, förskollärare förskolan, samt 
specialpedagog grundskolan 
Angelica Wallin, barnskötare förskolan (del av läsåret) 

Fritidshem Amanda Ankarström, fritidsledare och elevassistent 
Johannes Cederberg, fritidsledare och elevassistent 
Geir Holta, fritidsledare och elevassistent (HT -17) 
Marlene Jota, skolkoordinator och fritidspedagog 
Alexander Markov, fritidsledare och elevassistent 
Maria Olofzon, fritidsledare och elevassistent 
Ivar Strömberg, fritidspedagog 

Grundskolan, lärare, 
elevassistenter och 
vikarier längre perioder 

Margit Anderén, studievägledning 
Gunilla Augrell, lärare 
Julia Brander, skoladministratör (del av läsåret) 
Linda Bystedt, lärare 
Marie Byström, speciallärare 
Hege Danielsson, lärare 
Jonathan Dahlberg, vikarie skola och fritidshem  
Eva Dahlström, elevassistent 
Joel Eriksson, lärare och fritidsledare 
Jennifer Forzelius, elevassistent 
Soila Gajicki, elevassistent 
Cecilia Golborne, lärare 
Anna Greinke, lärare 
Lillvy Gröndahl, lärare 
Sandra Gröndahl, speciallärare 
Hugo Gunnarsson, lärare 
Jonny Holmkvist, elevassistent 
Erick Holmström, lärare 
Roland Jansson, lärare 
Tobias Kolmskog, lärare 
Carline Melek Mikhall, lärare 
Mikael Norlin, elevassistent och resurspedagog 
Anita Nyberg, lärare 
Gunilla Nyberg, lärare 
Inger Palmius, speciallärare 
Jonathan Conrun, lärare och elevassistent 
Fred Rydberg, lärare 
Marianne Stigle, lärare 
Per Sundling, lärare 
Jenny Wiberg, elevassistent 
Tommy Wiberg, lärare 
Glenn Woods, lärare 
Terese Åkerberg, lärare 

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

Erin Ayo 
Olivia Chigoziri Nwoodu 
David de Sousa 
Elisabeth Holmberg 
Elin Holmgren 
Miriam Holst-Larsen 
Hilda Jamili 
Måns Jota 
Linnea Malmström 
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Betty Eva Nyanzi 
Gunela Rosenvik 
Aaron Rosqvist 
Mats Rosqvist 
Niclas Theander 
Noah Toussaint Sterling 
Felicia Töyrä 
Emmy Åkerberg 

Kökspersonal Mogens Christensen, köksassistent 
Ingemar Nilsson, köksassistent och fastighetsvård (del av läsåret) 
Isaac Nyberg, köksassistent och lokalvård 

Teknik 
 

Marcus Jota, datatekniker och support 

Lokalvård Harald Jota 
 

Skolsköterska Margareta Eriksson, bitr. skolsköterska (del av läsåret) 
Agneta Järvin, skolsköterska 
 

Kurator Erick Holmström 
 

Skolassistent Anneli Molin 
 

Ekonomi/administration 
 

Lars Porsemyr 

Skolledning Annika Helsing, bitr. rektor 
Bo Nyberg, rektor 
Tove Sundling, bitr. rektor 
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Barn/Elever 

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

 Läsår 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

 Förskola 20 20 22 22 21 

 Förskoleklass 16 13 7 11 19 

 År 1 15 15 10 19 8 

 År 2 18 11 19 12 11 

 År 3 15 23 13 16 9 

 År 4 22 18 13 9 8 

 År 5 18 23 18 10 15 

 År 6 26 25 22 22 18 

 År 7 24 24 25 21 11 

 År 8 25 26 24 13 14 

 År 9 24 22 16 15 14 

Barn/Elever totalt 223 220 189 170 148 

 hemkommuner 4 4 4 5 3 

 

Fritidsverksamhet 

 Fritids, F - 3 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

 antal barn 64 62 49 58 46 

 

* 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 inkl. ordf.) Miia Ekholm, Annika Helsing, Daniel Spagnolo, Toussaint 

Sterling, och Lars Tosteberg. 
 
Suppleant Tove Sundling 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 sammanträden; 180917, 181025, 181011, 181127, 
181206, 190110, 190307, 190404 och 190515. Däremellan har styrelsen uppdaterats via e-post i 
aktuella frågor. 
 
Revisor   Arlette Kwizera 
Revisorsuppleant  Styrelsen får anlitar annan revisionsbyrå vid behov.  
Valberedning   Linda Sterling och Malle Jota 
 
Senaste ordinarie årsmöte hölls 2018-12-06. 
 
Föreningens firma har tecknats av Claes Bystedt och Tove Sundling var för sig. 
 

Information 

Källskolan är formellt uppdelad på tre enheter, Källskolans Förskola, Källskolan Brunna med 
fritidshem och år F-5, samt Källskolan Ekhammar med år 6-9. Alla enheterna är dock sedan maj 2017 
fysiskt belägna på samma plats, Skolvägen 20 i Kungsängen. 

 
Källskolans Förskola 
Skolvägen 20 K, 196 34 Kungsängen  
tel 08-581 666 20 
 
Källskolan Brunna (F – 5) 
Skolvägen 20 K, 196 34 Kungsängen  
tel 08-581 666 20 
 
Källskolan Ekhammar (6 – 9) 
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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RESULTATRÄKNING                   1   2018/2019       2017/2018
   

  

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

Nettoomsättning 

 

 
 
  2 

 

                   
 

25 219 398 

 

 
 

25 506 431 
Summa  rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  25 219  398 25 506  431 

 
Rörelsekostnader    

Råvaror och förnödenheter  -2 492 046 -2 540 987 

Övriga externa kostnader  -3 708 522 -3 990 474 

Personalkostnader  -19 748 663 -17 735 554 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  -221 632 -252 260 

anläggningstillgångar    
Övriga rörelsekostnader  -103 913 -28 500 

Summa  rörelsekostnader  -26 274  776 -24 547  775 

Rörelseresultat  -1 055  378 958  656 

 
Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

  
 
 

0 

 
 
 
                       899 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0                    -289 

Summa  finansiella poster  0                     610 

Resultat efter finansiella poster  -1 055  378 959  266 

Resultat före skatt  -1 055  378 959  266 
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BALANSRÄKNING                                  2018/2019        2017/2018 
 
 
TILLGÅNGAR 

 
Anläggningstillgångar 

 
 
  

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg  och installationer 

 3 

     
 

340 938 
 

646 377 
Summa materiella  anläggningstillgångar  340 938 646 377 

Summa  anläggningstillgångar  340  938 646  377 

 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

  
 
 
 

55 899 

 
 
 
 

6 018 
Övriga fordringar  1 147 687 309 287 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   4 993 472 567 380 
Summa kortfristiga fordringar  2 197 058 882 685 

 
Kassa och bank 

Kassa och bank 

  
 

3 530 117 

 
 

5 423 197 
Summa kassa och bank  3 530 117 5 423 197 

Summa  omsättningstillgångar  5 727  175 6 305  882 

 
SUMMA TILLGÅNGAR 

  
6 068  113 

 
6 952  259 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

 
Eget kapital 

Eget kapital  vid räkenskapsårets början 

 
 

3 696 231 

 
 

2 736 964 
Årets resultat -1 055 378 959 266 

Eget kapital  vid räkenskapsårets slut 2 640  853 3 696  230 

 
Långfristiga skulder 

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda  företag 

 
 
 

1 281 102 

 
 
 

1 281 102 

Summa  långfristiga skulder 1 281  102 1 281  102 

 
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

 
 
 

803 106 

 
 
 

707 522 
Skatteskulder 298 206 212 620 
Övriga skulder 814 911 351 857 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 229 935 702 928 

Summa  kortfristiga skulder 2 146  158 1 974  927 

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
6 068  113 

 
6 952  259 
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NOTER                       
 

Not    1              Redovisningsprinciper  
 
      Enligt BFNAR 2017:3 
 

Årsbokslutet är upprättat enligt  Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut. 
 

Not    2         Föreningens intäkter 

 
 
 
Kungsängen 2019-10-22 
 
 
 
 
Claes Bystedt, ordf.  

 
Kommunbidrag 

 
23 345 521 

 
23 922 602 

Stadsbidrag 776 147 511 812 
Fritidsavgifter 426 958 295 823 
Gåvor 1 800 4 340 
Förskoleavgifter 205 598 207 326 
Övriga intäkter 463 374 564 528 
Summa 25 219  398 25 506  431 

Not    3               Anläggningstillgångar    2019-06-30 2018-06-30 

 
Ingående anskaffningsvärden 

Förändringar av 

anskaffningsvärden Inköp 

 
1 191 967 

 
 

20 106 

 
1 062 682 

 
 

266 425 
Försäljningar/utrangeringar    -103 913 -137 140 
Utgående anskaffningsvärden    1 108 160 1 191 967 

 
Ingående avskrivningar 

Förändringar av avskrivningar 

Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 

 
-545 590 

 
 

0 

 
-348 186 

 
 

54 856 

Årets avskrivningar    -221 632 -252 260 
Utgående avskrivningar    -767 222 -545 590 

 
Redovisat värde 

 
  340  938 

 
646  377 

Not    4              Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2019-06-30 2018-06-30 

 
Förutbetalda Hyror 

 
   484 917 

 
475 175 

Övriga poster    508 555 92 205 
Summa    993  472 567  380 


