Är du vår nya styrelseledamot?
Uppsala Musikklasser startade sin verksamhet i kommunal regi redan 1982 och kan med
detta blicka tillbaka på drygt 30 spännande och innehållsrika år. Från år 2010 är skolan en
icke vinstdriven friskola med en stiftelse som huvudman. Skolan omfattar årskurs 3-9 med
profilinriktning på körsång eller orkester. Skolan har idag drygt 500 elever och ca 50 personal
och omsätter ca 40 milj kronor.
Stiftelsen Uppsala Musikklasser är huvudman för Uppsala Musikklasser och vi behöver nu
förstärka vår styrelse.
Stiftelsens styrelse består idag av 4 ledamöter och en suppleant. Vi strävar efter att vara 5
ledamöter vilket innebär att vi nu har två vakanser att tillsätta eftersom en av våra sittande
ledamöter kommer att kliva av sitt uppdrag i styrelsen.
Styrelsens uppdrag:
• Styrelsen är huvudman för Uppsala Musikklasser och ansvarar för att utbildningen
genomförs i enlighet med skollagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.
• Huvudmannen har det yttersta arbetsgivaransvaret för samtliga anställda i Uppsala
Musikklasser.
• Styrelsen har en strategiskt styrande roll
– Styrelsen har i uppgift att säkerställa att Uppsala Musikklasser leds och
utvecklas utifrån de stadgar som finns angivna för Stiftelsen Uppsala
Musikklasser
– Styrelsen är skolans huvudman
• Styrelsens kontrollfunktion
– Styrelsen ska säkerställa att Uppsala Musikklasser uppfyller sina åtaganden
när det gäller avtal, regler, ekonomiska förehavanden etc
• Styrelsens informationsuppgift
– Styrelsen har ansvar att information ges till viktiga instanser, tex myndigheter,
föräldrar och andra intressenter
• Styrelsen har ansvar för verkställande ledning
– Styrelsen har till uppgift att tillsätta och avsätta ledning (rektor)
– Styrelsen agerar stöd för rektor och skolledning
Hur arbetar vi?
• Styrelsen sammanträder minst 6 gånger/läsår. Mötena är förlagda till kvällstid.
• Mellan styrelsemötena arbetar ledamöterna tillsammans med rektor och
myndigheter i olika frågor.
• Rektor nyttjar ledamöterna i olika frågor beroende på vem som har mest/bäst
kompetens att ge.
• Rektor är alltid adjungerad till styrelsemötena. Övriga personer adjungeras vid
behov.

Kvalifikationer:
• Du har erfarenhet av styrelsearbete i stiftelse och eller företag.
• Till en av ledamotsposterna söker vi dig som har juridisk kunskap.
• För övrig ledamotspost letar vi efter dig som har erfarenhet av att leda verksamheter
och har/har haft chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av
styrelseuppdrag i någon form och har du erfarenhet av stiftelsedrivet styrelsearbete
är det förstås meriterande, men inte ett krav.
• Du behöver ha ett stort engagemang för skolfrågor och en stor vilja att vara med i
utvecklingen av Uppsala Musikklasser.
• Vill förstås att du visar genuint intresse för kör- och orkestermusik som är skolans
profil.
Ersättning:
Eftersom Uppsala Musikklasser drivs i stiftelseform går allt ev överskott som genereras varje
år tillbaka till skolans verksamhet. Därför är ersättningen till styrelseledamöterna inte
särskilt hög och vi vill att du som innehar en plats i styrelsen i första hand gör detta för att få
vara med att ta ansvar för och påverka och utveckla en av Uppsalas bästa skolor. Arvodet är
10 000:-/år.
Vi hoppas att du vill bli del av Stiftelsen Uppsala Musikklassers styrelse och få möjlighet att
ha utvecklande och givande arbete tillsammans med oss.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till styrelsens ordförande Christer Rönnefall
på cronnefall@gmail.com.
Vi väljer att träffa kandidater löpande och ser gärna att din ansökan kommer in snarast
möjligt.
Eftersom de ledamöter som sitter kvar i styrelsen alla är män så kommer vi att sträva efter
att få in kvinnor på de lediga posterna, men välkomnar förstås alla att söka då kunskap och
erfarenhet väger tyngst vid val av nya ledamöter.
För frågor kan du ringa ordförande Christer Rönnefall på 0706-979098.

