
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Årsredovisning
 

för
 

Stiftelsen Bladins Skola
 

846001-0948
 
 

Räkenskapsåret
 

2021-07-01 - 2022-06-30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning
   
Förvaltningsberättelse 1  
Resultaträkning 13  
Balansräkning 14  
Förändring eget kapital 16  
Kassaflödesanalys 17  
Noter 18  
Underskrifter 29  
   
   
   
   



Stiftelsen Bladins Skola
Org.nr 846001-0948

1 (29)
 

   
 
Styrelsen för Stiftelsen Bladins Skola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 

Vår vision

"Bladins strävar efter att var och en av våra elever

ska utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma 

unga människor som är väl förberedda att förverkliga 

sina drömmar i en global värld av mångfald."

 

 

 

Skoldirektören har ordet
 
Som för så många andra präglades Bladins räkenskapsår 2021/22 av effekterna av Covid-19-pandemin,
vilket påverkade stiftelsens verksamheter på flertalet områden. Medarbetare och elever har fått
anpassa sig till de riktlinjer som satts upp av myndigheter. Under våren 2022 har vi successivt återgått
till ett mer normalt läge vad gäller samtliga våra verksamheter.
 
Under räkenskapsåret har en projektorganisation arbetat med att förbereda flytten av våra två
grundskolor som under sommaren 2022 byter lokaler med varandra. Flytten ger båda skolorna
möjlighet att nå en optimal storlek som är mindre sårbar för ändringar i elevunderlaget. 
 
Den svenska grundskolan kommer att öka sitt elevantal och har därför under våren 2022 rekryterat 23
nya legitimerade lärare. Detta är anmärkningsvärt i ett land där det råder stor lärarbrist inom praktiskt
taget samtliga ämnen. Stiftelsen Bladins varumärke stoltserar med en lång historia och har ett gott
rykte, vilket bidrar till attraktivitet. 
 
Rektorn på Bladins International School har valt att gå vidare till ny tjänst utanför stiftelsen. I och med
det har vi under våren rekryterat en ny rektor med mycket tydlig erfarenhet från internationellt arbete.
Intresset för rektorstjänsten har varit stort och den nya rektorn är en garant för att det fina arbetet med
vår skolutveckling kommer att fortsätta. 
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Under hösten 2020 fattade styrelsen beslut kring försäljning av fastigheten Odense 4 som är i stiftelsens
ägo. Försäljningen villkoras av en sale and leaseback lösning på 20 år. Förhandlingar har pågått under
räkenskapsåret och försäljningen förväntas att genomföras under slutet av 2022 alt inledningen av
2023. 
 
Under de senaste tre åren har Bladins medverkat i forsknings- och utvecklingsprogrammet FriPU -
Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag, som arrangerats av forskningsinstitutet Ifous. Stiftelsen Bladins
Skola värdesätter att bidra till forskning om pedagogik och till att öka den beprövade erfarenheten inom
utbildningsområdet. Resultaten från FriPU visade att förståelsen för fritidshemmets uppdrag har
fördjupats hos de medverkande enheterna Bladins Grundskola och Bladins International School, vilket
avspeglat sig både i det praktiska arbetet och på kvaliteten på fritidshemsverksamheterna.

 
Stiftelsen har ett tydligt systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete som följs upp i
kvalitetsledningssystemet Stratsys. Inom ramen för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet
kan följande konstateras; på Bladins grundskola genomfördes under räkenskapsåret 2021/2022 bland
annat en omfattande utvecklingsinsats inom matematik, med resultatet att samtliga elever som gick ut
årskurs 9 nådde godkända resultat i nationella proven. På Bladins International School kan vi se att
satsningen på att kartlägga och följa upp elevernas kunskapsutveckling i matematik och språkutveckling
i engelska genom implementeringen av MAP-systemet, börjar bära frukt. MAP står för Measure of
Academic Progress. Elevresultaten på Bladins International School vid senaste mätningen pekade mot
att skolan nu kan mäta sig med de bättre skolorna internationellt som använder MAP. På Bladins
Gymnasium låg andelen elever som klarat gymnasieexamen högre än riksgenomsnittet, vilket är ett
direkt resultat av ett målmedvetet utvecklingsarbete mot att kompetensutveckla personalen och
organisera verksamheten för att möta elevernas varierande behov.
 
Magnus Wahlberg
Skoldirektör 
Stiftelsen Bladins skola
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Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Bladins skola är en fristående skola i Malmö. Bladins drivs som en icke vinstdrivande stiftelse, vilket
innebär att eventuellt överskott återinvesteras i kärnverksamheten, dvs i utbildningen vi erbjuder våra
drygt 1500 barn och elever. Bladins består av fyra skolformer; förskola, grundskola, internationell skola
(IB) och gymnasium.

 
Det sägs att den inom skolan berömda “Bladinsandan” uppstod under de nästan 30 åren då Rosmarie
Eriksson var rektor 1957- 1985. Vad Bladinsandan innebar på den tiden är svårt att veta, men idag har
den beskrivits av en av våra gymnasieelever som att “alla elever gemensamt jobbar för att ha en trygg
miljö”. Trygghet, att varje barn och elev får sina behov tillgodosedda och att vi alla gemensamt skapar
en god arbets- och studiemiljö är grunden för all verksamhet inom Bladins.
 
Under de senaste tre åren har Bladins tillsammans med Stockholms stad, Linköping och Österåker
medverkat i forsknings- och utvecklingsprogrammet FriPU - Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag, som
leds av forskningsinstitutet Ifous. Stiftelsen Bladins Skola värdesätter att genom denna typ av
samarbeten kunna bidra till forskning om pedagogik och till att öka den beprövade erfarenheten inom
utbildningsområdet. Resultatet av programmet presenterades under våren 2022. 
 
Programmet har för Bladins fritidshem varit en kvalitetshöjande insats som ökat förståelsen för
fritidshemmets uppdrag att vara ett komplement till skolan när det gäller elevernas utveckling och
lärande. Ifous beskriver de gemensamma lärdomarna och resultaten av FriPU på följande sätt: "2016
fick fritidshemmet en egen del i läroplanen där verksamhetens undervisningsuppdrag tydliggjordes.
Ifous FoU-program har syftat till att ta fram forskningsbaserad kunskap som utgår från de
medverkandes frågor, utmaningar och behov. Resultaten visar att förståelsen för fritidshemmets
uppdrag fördjupats hos de medverkande vilket avspeglar sig både i det praktiska arbetet och i
huvudmännens organisation."
 
Stiftelsen hade i snitt 244 anställda under räkenskapsåret jämfört med förra årets snitt på 245 anställda.
Av dessa är cirka 73 % kvinnor och 27 % män. Under verksamhetsåret har andelen legitimerade lärare i
stiftelsen legat mellan 96 och 98 %.
 
Inom stiftelsen genomförs varje år en medarbetarundersökning med syftet att kartlägga verksamhetens
styrkor och tydliggöra förbättringsområden. 83 % av stiftelsens medarbetare har svarat på årets enkät,
vilket är samma svarsfrekvens som föregående år. För att räkna ut företagets Nöjd medarbetarindex
(NMI) använder man sig av resultatet utifrån 3 frågor som rör medarbetarnas nöjdhet med sin
arbetsgivare; Hur nöjd man är, hur arbetsgivaren möter ens förväntningar och vilket betyg
arbetsgivaren får jämfört med en ideal sådan. Årets NMI för stiftelsens svenska enheter var 71,1 vilket
ska jämföras med förr årets NMI på 70,1. NMI på de internationella enheterna var 48,9 där
motsvarande siffra vid förra årets NMI låg på 38,6.

 
Medelvärdet för sjukfrånvaro på stiftelsen var 5,6 %, varav 3,0 % är korttidsfrånvaro (1-7 dagar). Den
högsta frånvaron noterades på förskolan under januari månad då sjukfrånvaron var 23,4 %. Frånvaron
berodde till största delen på Covid-19. Verksamheten kunde dock bibehållas med hjälp av personal från
Bladins Grundskola, vilket visar på fördelarna med en snabbfotad verksamhet med korta beslutsvägar. 
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Bladins Grundskola, vilket visar på fördelarna med en snabbfotad verksamhet med korta beslutsvägar. 

Bladins Förskola
Bladins Förskolor är belägna intill Pildammsparken med utsikt mot parkområdet. Förskolorna innefattar
två verksamheter under en rektor; Bladins Montessori samt Bladins International Preschool som också
det är en svensk förskola men där vi stöttar upp barnen i det engelska språket under en del av vår
verksamhet. På förskolan arbetar man med fokus på respekt, engagemang och kreativitet för att
utveckla Malmös bästa förskola. 
 
Barnantalet på Bladins Förskolor har minskat från 132 föregående räkenskapsår till 105 barn
räkenskapsåret 2021/2022.  Minskningen har framförallt skett på Bladins International Preschool
eftersom en fördröjning av ett bygglov har inneburit en svårighet att bedöma hur många barn som kan
skrivas in i verksamheten. Barnen är fördelade på sju grupper med mellan 11 och 18 barn per grupp.
Styrelsen har fattat beslut om att utreda start av Early years program. I denna frågan är stiftelsen
beroende av beslut från myndigheter.
 
Bladins Förskolor har tillsammans sex anställda förskollärare; fem av dem är legitimerade och en har
förskollärarutbildning från annat land. På förskoleenheterna arbetar totalt 12 barnskötare och fem
pedagoger med annan utbildning eller som assistenter. På förskolorna arbetar också rektor, biträdande
rektor samt en utbildad specialpedagog. En vaktmästare delas med övriga enheter. Under två månader
hösten 2021 samt under hela våren 2022, hade biträdande rektor personal- och arbetsmiljöansvar på
Bladins International Preschool delegerat av rektorn. 

 
Bladins Förskolor hade inför räkenskapsåret 2021/2022 identifierat tre prioriterade utvecklingsområden
utifrån insamlad data från bland annat verksamhetens dåvarande nio avdelningar, barnenkäter och
intervjuer, vårdnadshavarenkäter, trygghetsvandringar och Malmö kommuns enkäter för
vårdnadshavare. De tre prioriterade utvecklingsområdena för verksamheten var
modersmålsundervisningen, specialpedagogiska insatser samt kollegialt lärande. Utifrån dessa tre
områden formulerades följande prioriterade utvecklingsmål:
 
- Modersmålsundervisningen i förskolorna planeras, genomförs och följs upp med utgångspunkt i det
språk som pratas i barnens hem, i syfte att främja barnens omsorg, utveckling och lärande.
 
- Förskolornas verksamhet utvecklar, genom specialpedagogiska förhållningssätt, tillgängliga och
inkluderande lärmiljöer* så att undervisningen anpassas till att möta och tillgodose alla barns behov (*
pedagogiska, psykosociala och fysiska lärmiljöer).
 
- Förskolorna visar i sin verksamhet respekt för alla människors lika värde, och utformar lärmiljön och
det sociala samspelet utifrån detta genom att erbjuda en verksamhet där varje barn känner sig viktigt,
delaktigt, betydelsefullt och lyssnat på.
 
Samtliga pedagoger har under räkenskapsåret deltagit i workshops kring teambuilding och
läroplansförtrogenhet i samarbete med HR respektive stiftelsens kvalitetsutvecklare. Pedagogerna har
även deltagit på föreläsningar kring autism och specialpedagogiska förhållningssätt i samarbete med
SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).
 
Det har bedrivits ett målmedvetet systematiskt utvecklingsarbete med samtliga undervisande
förskollärare och barnskötare kring inkludering och delaktighet utifrån de specialpedagogiska
aspekterna, med stöd av Skolverkets skolutvecklingsmodul Specialpedagogik för lärande.
Arbetsgruppens analyser visar att denna satsning har bidragit till samtliga barns utveckling och lärande, i
synnerhet till barn i behov av stöd. I verksamheten avspeglas detta i pedagogernas arbetssätt, vilket



Stiftelsen Bladins Skola
Org.nr 846001-0948

5 (29)
 

   
 

synnerhet till barn i behov av stöd. I verksamheten avspeglas detta i pedagogernas arbetssätt, vilket

ökat kvaliteten på undervisningen. Detta speglas av vårdnadshavarnas svar kring olika kvalitetsaspekter
i huvudmans kvalitetsenkät.
 
Våra enkäter från föregående räkenskapsår visade ett ökat behov av att arbeta vidare med språk och
språkutveckling vilket vi under innevarande räkenskapsår har lagt betydande fokus på. En genomlysning
har gjorts av verksamheten, vilket resulterat i en omstrukturering för att möta barnens behov av
modersmålsundervisning.
 
Förskolorna har vidare arbetat med delaktighet och inflytande i barngrupperna, samt gentemot
vårdnadshavare, genom olika forum såsom barnråd, föräldraforum, föräldramöten,
trygghetsvandringar, matråd och även genom möjligheten att besvara enkäter som följs upp
systematiskt.

 
Bladins Förskolor har under räkenskapsåret fokuserat mycket på att förstärka kommunikationen på
enheten. Vi har sett positivt på detta utvecklingsarbete och vi har inkluderat personalgruppen i syfte att
förstärka trivseln, motivera till nya arbetssätt men även utmana varje individ till att uppnå sin fulla
potential. 
 
 
Bladins Grundskola
Bladins Grundskola på Stadiongatan har under läsåret 2021/2022 varit en tvåparallellig skola för F-9.
Elevantalet har varierat från 560 till 565 elever. Det ligger i paritet med läsåret 2020/2021. På fritids har
i genomsnitt 278 barn varit inskrivna.
 
På skolan arbetade 40 lärare, varav en överväldigande majoritet är legitimerade och behöriga i de
ämnen som de undervisat i. På fritids arbetade 18 personer. Skolan har haft en specialpedagog, två
speciallärare samt elevcoacher, elevresurser och en kurator. Studie- och yrkesvägledare är en resurs
som delades med Bladins International School. Skolsköterska hyrdes in via konsultföretag. Läsåret
startade med två biträdande rektorer som vid läsårets slut hade utökats till tre. Biträdande rektorernas
ansvarsområde var fördelade enligt följande; Åk F-3, Åk 4-9 samt Fritidshemmet. Inom stiftelsen arbetar
även en kvalitetsutvecklare som en del av sin tid arbetat på grundskolan.
 
Grundskolan genomförde under räkenskapsåret 2021/2022 bland annat en omfattande
utvecklingsinsats inom matematik, med resultatet att samtliga elever som gick ut årskurs 9 nådde
godkända resultat i nationella proven. Samtliga elever som avslutat årskurs 9 var godkända i
kärnämnena. 
 
Grundskolans 55 elever i årskurs 9 lämnade skolan med ett genomsnittligt meritvärde på 284,1 vilket
var en ökning från 266,6 jämfört med förra läsårets avgångselever. Samtliga elever i årskurs nio var
behöriga till de nationella programmen på gymnasiet. Motsvarande siffra för hela Malmö var 81,6% för
flickor och 80,6% för pojkar.
 
Fritidshemmet avslutade detta läsår det treåriga forskningsprogrammet FriPU där syftet har varit att
arbeta systematiskt för att höja kvaliteten i fritidshemmet genom att bredda och fördjupa kunskaper
kring undervisningsuppdraget. För fritidshemmet på Bladins Grundskola har det inneburit att det
lagstadgade undervisningsbegreppet - målstyrda processer för elevers utveckling och lärande - har
implementerats i verksamheten, vilket bidragit till ökad kvalitet och tydligare röd tråd i pedagogiken
mellan skola och fritidshem.
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Under innevarande läsår har skolans sex förstelärare tillsammans med arbetslagen arbetat med
skolverkets utbildningsmoduler “Främja likabehandling”. Detta i linje med vårt prioriterade
utvecklingsmål som var värdegrundsinriktat. Utvecklingsområdet “att främja likabehandling” uppkom
då vi efter skolinspektionens riktade tillsyn uppmärksammade att vi behöver få ett mer synligt och
gemensamt arbetssätt inom området. Skolinspektionen fastslog senare att Bladins Grundskola aktivt
arbetar med värdegrund, trygghet och studiero samt motverkande av kränkande behandling och att vi
har ett tydligt och systematiskt arbete avseende elevernas trivsel, trygghet och studiero. 
 
Eleverna har via bland annat Skolenkäten medvetandegjort behovet av att fortsätta utvecklingen av
vårt arbete gällande elevdemokrati. Ett led i detta var att skapa ännu fler möjligheter för inflytande och
medbestämmande via olika råd. Några exempel på det är studieråd, matråd, trivselråd, skyddsråd och
elevråd. Under läsåret har eleverna varit delaktiga i att komma med förslag på vilka råd som ska finnas
och över 100 elever var engagerade på något sätt i dessa råd. 
 
Skolledningen har fortsatt sitt arbete med att systematiskt genomföra medarbetarsamtal kopplade till
Bladins vision och skolans prioriterade utvecklingsmål. Samtalets fokus har legat på prestation på
individnivå och har som syfte att utveckla verksamheten i ett helhetsperspektiv. Samtalen följer en på
förhand bestämd mall och under året har varje medarbetare åtta samtal med närmaste chef.
 
Bladins Grundskola kommer från och med höstterminen 2022 att vara en treparallellig skola för F-9,
som på sikt kommer att ha ca 780 elever. Under våren 2022 har vi därför rekryterat 23 nya legitimerade
lärare som börjar sina nya tjänster i anslutning till terminstarten 2022/2023 i grundskolans nya lokaler
på Själlandstorget dit skolan flyttar under sommaren.
 
 
Bladins International School
Bladins International School is a fully accredited and renowned international school at Själlandstorget in
the center of Malmö, Sweden. The school offers the International Baccalaureate (IB) Programme for
Primary Years (PYP) and Middle Years studies (MYP). The personalized education caters for students 5
to 16 and the fostering community and rigorous curriculum prepare students to face the challenges of
the 21st century.
 
Throughout the academic year, BISM has had fewer students compared to budget as an adjustment and
preparation for the move to smaller premises next academic year. There have been an average of 558
students enrolled in PYP and MYP, and 25 students enrolled in DP (Diploma Program). The number of
students at educare (fritids) has been higher than estimated, with an average of 242 students. 
 
During the academic year, the school had an average staffing of 84 FTE (Full time equivalent). The
school health care team has been composed of a study guidance counselor, a school nurse, a student
support coordinator and a school counselor. Each school program has a coordinator, as does the
educare organization. Subject leaders and Lead mentors have been introduced to lead and support the
teachers' subject and mentoring work both at PYP and MYP. The school management has consisted of a
Head of School, who is also responsible for the educare program, a vice principal for PYP and a vice
principal for MYP/Diploma Program (DP).
 
The leadership team decided to continue with the development of our three whole school development
goals with a vast array of activities and actions in order to continue working towards achieving these
goals. One of our main focus areas for this year, outside the IB evaluation, was to start the
implementation of UDL (Universal Design for Learning) approaches to teaching and learning and many
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implementation of UDL (Universal Design for Learning) approaches to teaching and learning and many

sessions in the study days have been spent training the teachers on this approach.
 
The school has prepared for the IB whole school evaluation visit which was conducted in March 2022.
Our self-study and programme development plan was developed and presented to the IB which
received very positive feedback in the early part of 2022, and the coinciding visit from four IB visiting
team members in March was a measurement of the growth the school has demonstrated over the past
years since the last IB evaluations for PYP and MYP. 
 
This year also brought about the final steps of the phasing out of our DP section of the school. June 3rd
we saw the last students of this programme graduate BISM. With the implementation of the MYP
certificate next year we will ensure that the graduating classes at BISM still leave with a certification
accepted and recognised around the world.
 
The continuation of the pandemic through the autumn term and into January brought continued
challenges to the school. On a number of occasions the school had to close specific classes and move to
online learning due to the number of cases in these classes.  Overall the school provided quality
teaching and learning opportunities for the students.
 
A positive inclusion to our work this academic year has been the implementation of MAP testing.
“Measure of Academic Progress (MAP), is a computerized adaptive test which helps teachers, parents,
and administrators improve learning for all students and make informed decisions to promote a child's
academic growth”. The school started to implement this testing in some year groups in the spring of
2021 and has now implemented testing twice this academic year, across all years groups from Grade
2-9. The results have now also been shared with the community which shows the excellent level our
students perform at and provided reliable quantitative data which teachers can use to help their
students grow.
 
Personal Project results for grade 3-7 had a 100 % Pass Rate, and the merit value in grade 9, which
governs the choices a student has after compulsory school, improved this academic year to 278.4, from
253,0 the previous academic year. The maximum credit value is 340 points based on the 16 best
subjects and language choice, with a maximum 17 subjects. The students at BISM study a maximum of 9
subjects and their scores are converted to match the scale above. As a comparison, Swedish private
schools in Malmö had an average merit value of 240,0 the previous academic year. Values for this
academic year will be published at the end of September 2022. All grade 9 students at BISM were
accepted to a Swedish high school.
 
Through Bladins participation in the research and development programme FriPU, the quality of
educare at BISM has improved in several areas regarding teaching methods and students' growth and
learning. This improvement has been possible thanks to the implementation of units based on
coherency between the Swedish curriculum for educare and the Standards & Practices of IB.

The majority of the year has been spent preparing for the move of the school to the new campus at
Stadiongatan.
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Bladins Gymnasium
Bladins Gymnasium är ett fristående gymnasium mitt i Rönneholmsparken. Skolan erbjuder utbildningar
på det naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap (NA), samt
samhällsvetenskapliga programmet (SA) med inriktning samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 
 
På skolan arbetade 22 anställda under läsåret. Samtliga anställda lärare var legitimerade.
Personalomsättningen är generellt relativt låg inom verksamheten och nivån av trivsel var hög enligt
genomförd medarbetarenkät. På skolan arbetar också rektor, ledningsresurs/schemaläggare om 50 %,
studie- och yrkesvägledare/administratör, kurator och vaktmästare. Skolsköterska och idrottslärare
hyrdes in via två separata konsultföretag.
 
Under läsåret har elevantalet fluktuerat från 203 till 195 elever. Könsfördelningen var relativt jämn. Av
de avhopp som skett har 12 varit från NA och fem från SA. Huvudsaklig angiven orsak till avhoppen på
NA var betygsoptimering och trivsel. Under läsåret har skolan tagit emot en utbytesstudent och haft två
elever utomlands på utbyte. 88,2% av eleverna på NA uppnådde gymnasieexamen med ett
genomsnittligt betygspoäng för dessa elever om 15,81. Några motsvarande siffror för hela Malmö har
ännu ej publicerats för aktuellt läsår, men föregående läsårs siffror för Malmö var 91% respektive 16,4.
På SA uppnådde 95,5% av eleverna gymnasieexamen med ett genomsnittligt betygspoäng för dessa
elever om 14,58. Föregående läsårs siffror för SA i Malmö var 87,3% respektive 15,4. 
 
Inför läsåret 2021/2022 hade verksamheten identifierat två prioriterade utvecklingsområden utifrån
insamlad data från bland annat Skolinspektionens skolenkät, nationella prov, trygghetsenkät,
fokusgruppssamtal och betygsstatistik; förstärkt elevhälsa samt tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
Läsåret startades med föreläsning och workshop med Åsa Hirsh, docent i pedagogik. Under året har
även ett samarbete med Anna Wärnsby, Fil. Dr. inletts kring akademisk litteracitet (förenklat, förmågan
att kunna läsa och skriva). Förstelärare har arbetat som processledare inom kollegialt lärande utifrån tre
perspektiv på tillgängliga och inkluderande lärmiljöer; formativ bedömning, extra anpassningar och
särskilt stöd samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kurator samt studie- och yrkesvägledare
har också processlett grupper inom det kollegiala lärandet med fokus närvarofrämjande arbete och
mentorskap. 
 
Ett flertal marknadsföringsinsatser har gjorts under året genom sociala mediekampanjer, tre Öppet hus
och deltagande vid den digitala gymnasiemässan. 
 
Under läsåret har skolans satsning på Ambassadörsskola för EU fördjupats och i mars deltog elever från
Bladins Gymnasium i en livesänd frågestund med EU-minister Hans Dahlgren. Skolan deltog också som
en av två skolor i landet vid Super Global Forum i Kyoto, en global hållbarhetskonferens med ungdomar
från hela världen. Vid Förintelsens minnesdag uppmärksammades skolan medialt i samband med att
Barbro Posner föreläste för våra elever. Skolan var under höstterminen pilotskola för organisationen
Menssäkrad, med ett positivt resultat. Ett sätt för Bladins Gymnasium att vara en jämställd och modern
skola genom att erbjuda mensskydd på skolans toaletter. I januari arrangerades Bladinsdagen för
samtliga elever med fokus på den nya samtyckeslagen och normkritik. Vidare har ett samarbete med
Malmö Universitet pågått kring Samverkansinlärning i matematik. Återgången till närundervisning var
välkommen och ett flertal studieresor kunde genomföras under våren.  
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Fokusområde Kvalitet och utveckling
SIQ (Swedish Institute för Quality) har tillsammans med sina systerorganisationer i andra länder tagit
fram en managementmodell för att följa upp kvalitetskulturen i en verksamhet.
Vid sin kvalitetsgranskning av Bladins i början av 2021 konstaterade SIQ att Bladins hade en
begynnande kvalitetskultur. Då endast ett ytterst litet antal organisationer, t ex Apple, IKEA, Google
och Toyota, lyckas uppnå en fullt implementerad kvalitetskultur, ska SIQs konstaterande ses som ett
viktigt erkännande av det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet som bedrivs på Bladins.
Under verksamhetsåret 2021/22 har det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet på strategisk
nivå handlat om att skapa förutsättningar för att på olika sätt främja, bibehålla och vidareutveckla
kvalitetskulturen i stiftelsens verksamheter.
 
Kvalitetskultur bygger på förståelsen att kvalitet är en färskvara. Kvalitetskulturen består av följande
områden:
 
- Engagerat ledarskap
- Att basera beslut på fakta
- Kundorientering (barn och elevfokus)
- Allas delaktighet
- Processorientering
- Ständiga förbättringar
 
Ovanstående områden har på olika sätt, antingen direkt eller indirekt, utgjort fokus för det systematiska
kvalitets- och utvecklingsarbetet på stiftelsen under räkenskapsåret 2021/2022. Stiftelsens
Kvalitetsutvecklare har särskilt arbetat med att skapa förutsättningar för elevfokus, faktabaserade
beslut samt attityder som möjliggör ständiga förbättringar i verksamheterna.
 
Stiftelsen följer upp kvaliteten i verksamheterna utifrån följande tre kvalitetsdimensioner:
 
Strukturkvalitet
- Inom begreppet strukturkvalitet ryms sådana faktorer som skapar förutsättningar för verksamheterna
att genomföra sitt uppdrag. Det kan handla om medarbetarnas kompetens, resursfördelning, lokaler
med mera.
- Insamlade data visar att Stiftelsen Bladins Skola har hög strukturkvalitet inom ett flertal parametrar,
inte minst vad gäller lärares kompetens, där både grundskolan och gymnasieskolan tillhör de skolor i
landet med absolut högst andel legitimerade och behöriga lärare. Vi ser också att beslut kring
resursfördelning inom stiftelsens enskilda verksamheter allt mer baserats på insamlade data med
koppling till elevernas behov  det som inom begreppet kvalitetskultur beskrivs som faktabaserade
beslut och kundorientering. Ett exempel på detta är de stödstrukturer som grundskolan skapat för
särskild undervisningsgrupp.
 
Processkvalitet
- Inom begreppet processkvalitet ryms de processer som är direkt nödvändiga för att genomföra en
verksamhets syfte och nå dess mål. Inom utbildningsverksamheter handlar det om undervisningen,
elevhälsoarbetet och mentorskapet. Processkvalitet handlar även om sådana processer som möjliggör
genomförandet av verksamhetens syfte, till exempel kompetensutvecklingsarbetet och
rekryteringsprocesser.
- Den påvisat höga strukturkvaliteten, inte minst vad gäller andelen legitimerade och behöriga lärare,
bidrar till en generellt hög kvalitet på undervisningen i Bladins samtliga verksamheter, vilket bekräftas
av insamlade data i samband med elevenkäter och fokusgruppintervjuer. Grundskolan har en lång
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av insamlade data i samband med elevenkäter och fokusgruppintervjuer. Grundskolan har en lång

tradition av högkvalitativ undervisning som bibehållits under läsåret 2021/2022 trots utmaningarna
med pandemin. Gymnasieskolan ser ut att ha vänt en negativ trend, där eleverna i allt högre grad
upplever mer delaktighet i sin utbildning och där eleverna uppger att undervisningen allt mer anpassats
efter deras behov och önskemål. På liknande sätt ser vi att den omfattande kvalitetsutvecklingsresa
som den internationella skolan påbörjade för tre år sedan började skörda frukt under läsåret
2021/2022. Detta syns inte minst i undervisningskvaliteten, som är mer likvärdig och anpassad efter
elevernas behov.
 
Servicekvalitet
- Inom begreppet servicekvalitet ryms sådana faktorer som bidrar till hög service gentemot kund
(elever) och intressenter (vårdnadshavare, personal, samhället). Det handlar väldigt mycket om den
upplevda kvaliteten. Här har vi sett att det spretar en del både mellan verksamheterna, men också
mellan t ex elever respektive vårdnadshavare. Eleverna är generellt betydligt mer positiva än
vårdnadshavarna. Detta är mest märkbart på internationella skolan men delvis även på grundskolan. En
del av detta kan härledas till den aviserade flytten. Önskemål finns även att den generella
kommunikationen utvecklas ytterligare. 
- Mellan förskolorna skiljer sig också servicekvaliteten en hel del. På Montessoriförskolan är
vårdnadshavare generellt mycket positiva kring verksamhetens kvalitet, medan det råder mer delade
meningar på Bladins International Preschool. En förklaring till detta är att vårdnadshavares
förväntningar inte alltid motsvarar det uppdrag som förskolorna ska leverera i enlighet med sitt
uppdrag  detta gäller inte minst vårdnadshavares förväntningar kring undervisning i engelska. 
 
Utöver nämnda tre kvalitetsdimensioner följs även verksamheternas resultat, det vill säga elevernas
betyg, omdömen och meritvärden, upp i stiftelsens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.
Skolornas resultat redovisas i respektive verksamhetsdel i förvaltningsberättelsen.
 
Drygt 18 månader efter att SIQ konstaterade att Stiftelsen Bladins Skola hade en begynnande
kvalitetskultur, kan sägas att stiftelsens verksamheter nu har en i väsentliga delar implementerad
kvalitetskultur. Viktigt framåt är att hålla i och hålla ut, justera där det behöver justeras, undvika
parallellprocesser, samt systematisera kvalitets- och utvecklingsarbetet ytterligare, så att
kvalitetskulturen på sikt kan institutionaliseras i alla delar av stiftelsen. En stark kvalitetskultur kommer
att bidra till att stiftelsens elever utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma unga människor som
är väl förberedda att förverkliga sina drömmar i en global värld av mångfald.
 
 
Fokusområde HR
Under räkenskapsåret har HR-avdelningen haft fokus på employer branding. För att attrahera de rätta
talangerna och låta kandidaterna lära känna Bladins, har en karriärsida med ett professionellt och
personligt intryck implementerats. Karriärsidan är kopplad till ett rekryteringssystem som gör det enkelt
att ansöka men som även förenklar processen för rekryterande chef. Som ett led i arbetet med
employer branding har alla chefer samt övrig personal som arbetar med sociala medier, fått utbildning i
LinkedIn. HR har även tillsammans med IT arbetat med att förbättra och förtydliga Bladins on- och off-
boardingprocesser för att säkerställa att nyanställda får rätt introduktion till vår verksamhet.

 
Bladins personalförmåner har utvecklats och förtydligats som ett led i att behålla befintlig personal. T ex
har alla medarbetare fått möjlighet till förmånscykel och medarbetare med semestertjänst har
möjlighet till semesterväxling. 
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HR-avdelningen har påbörjat arbetet med att utveckla ett ledarskapsprogram som kommer startas upp
under nästa verksamhetsår.
 
Vi har fortsatt arbetat med att förbättra processer kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mallar för
årlig uppföljning har tagits fram och mallar för medarbetarsamtal har reviderats i samråd med facken. 
 
 
Fokusområde Ekonomi
Under räkenskapsåret har ekonomiavdelningen fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra den interna
redovisningen genom att säkerställa att kostnader och intäkter hamnar på den enhet där de hör
hemma, allt för att stärka den ekonomiska styrningen och att beslut fattas utifrån rätt förutsättningar.
Arbetet med att ta fram relevanta KPI:er för att förenkla benchmark med andra skolor har påbörjats
och kommer fortgå under nästa verksamhetsår. Vi har även arbetat med projektredovisning för att
kunna följa satsningar som löper över flera år. 

 
Vi har fortsatt utvecklingen av våra olika processer och förbättrat mallar och rutiner, främst kravrutinen,
samt stadigt ökat andelen elektroniska fakturor. Regelbundna möten med rektorerna har upprättats för
uppföljning samt för att skapa ännu större ekonomisk förståelse.

 
Som ett led i hållbarhetsarbetet är vi anslutna till konceptet Handla hållbart, ett nätverk för privata
företag främst inom vård och skola.  Det innebär ramavtal med attraktiva priser och tydlig hänvisning till
klimatsmarta val. Detta har förenklat inköpsarbetet och ökat lönsamheten för en hållbar framtid.
 
 
Fokusområde IT
Bladins IT-avdelning har under året fortsatt arbetet med att skapa en driftsäker och kostnadseffektiv
IT-miljö. Samtlig personal har idag centralt hanterade pc-datorer vilket underlättar vid hanteringen av
uppdateringar och support. Äldre utdaterade stationära klassrumsdatorer har avvecklats och flera
klassrum har utrustats med nya projektorer och högtalare. 

 
Äldre servrar har avvecklats och en genomlysning av befintliga nätverk har gjorts för att kunna optimera
och anpassa kapaciteten utifrån nuvarande och framtida behov. En beställning för uppgradering av det
trådlösa nätverket har gjorts och arbetet med utbytet har gjorts under sommaren 2022.

 
En integration för automatiserad hantering av användarkonton för både personal och elever har införts
under våren. Detta innebär att stora delar av den tidigare manuella hanteringen numera sker per
automatik. Integrationen har också medfört utökade möjligheter för Single Sign On till flertalet av de
system som används inom verksamheten.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18
Nettoomsättning 190 342 195 414 191 814 190 051 183 324
Årets resultat 1 208 5 983 6 095 -3 687 -3 143
Balansomslutning 133 539 136 206 128 995 128 658 129 426
Soliditet (%) 25 24 21 16 19
Medeltal årsanställda 196 197 201 233 240
Medeltal elever (inkl fritids) 1 966 2 037 2 058 2 110 2 031
      

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Stiftelsen har sitt säte i Malmö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Stiftelsens styrelse beslutade hösten 2020 om försäljning av fastigheten Odense 4 som är i stiftelsens
ägo. Försäljningen förväntas att genomföras under slutet av 2022 alt inledningen av 2023. 
 
Stiftelsen har ett öppet bygglovsärende som rör förskolorna. Beslut om detta väntas hösten 2022. 

Stiftelsen Bladins ser det som en viktig uppgift att erbjuda skolplatser till de familjer som kommer till
Sverige ett kortare tag för att arbeta. En utmaning är att vi saknar möjlighet att erbjuda förskoleplatser
till de internationella familjerna. Detta är en viktig fråga för barnen, familjerna och även Sveriges
konkurrenskraft på en global arbetsmarknad. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Stiftelsen ser behov att låta gymnasieskolan växa för att kunna erbjuda fler elever möjlighet att gå på
vår gymnasieskola och samtidigt skapa nya goda lärmiljöer. En översyn av gymnasieskolans
dimensionering har genomförts av styrelsen. Under hösten 2022 fortsätter arbetet med att precisera
utformning och lokalisering.
 
Stiftelsen Bladins anser att friskolereformen från 1992 är en bra reform men vi ser också att systemet
behöver utvecklas. Bladins ser att skolors kösystem kan komma att ändras och välkomnar detta.
Samtidigt önskar Bladins att det  även fortsatt ges en möjlighet för vårdnadshavare som efterfrågar en
särskild pedagogik att få sina önskemål tillgodosedda.

Stiftelsen Bladins skola ser att diskussionen om friskolornas finansiering kan leda till förändringar i
ekonomiska resurser till våra skolor. Bladins bedrivs i stiftelseform och eventuellt överskott
återinvesteras i verksamheten med enda syfte att öka elevernas möjlighet att lyckas. En reformerad
skolpeng måste garantera att elever i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. Bladins ser
med oro på en utveckling där det blir svårare att ersättas för nödvändiga extraordinära insatser för
elever med behov av särskilt stöd. Vi emotser möjligheten till ett system där ersättning för extra stöd
blir transparent och mer förutsägbart. 

Kostnaderna för el och råvaror samt räntekostnader förväntas öka under räkenskapsåret 2022/2023,
vilket kommer innebära en utmaning för stiftelsens ekonomi.
 
Den rådande lärarbristen i Sverige är ytterligare en riskfaktor för Bladins för att kunna bibehålla den
höga andelen legitimerade och behöriga lärare samt skolornas höga kvalitet. 
 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not

1
2021-07-01

-2022-06-30
2020-07-01

-2021-06-30  
 

kassaflödesanalys med noter.

Verksamhetsintäkter      
Elevintäkter  21 529 516  21 014 156  
Statliga och kommunala ersättningar  167 610 674  172 821 328  
Gåvor 2 40 288  53 031  
Övriga intäkter  1 161 676  1 525 612  
Summa intäkter  190 342 154  195 414 127  
      
Verksamhetskostnader      
Böcker, skolmaterial, skolmåltider och skolhälsovård  -21 592 289  -18 727 486  
Personalkostnader 3 -130 072 756  -130 449 178  
Övriga externa kostnader 4, 5 -31 485 843  -32 593 527  
Avskrivningar anläggningstillgångar  -3 904 532  -4 015 892  
Summa verksamhetskostnader  -187 055 420  -185 786 083  
      
Rörelseresultat  3 286 734  9 628 044  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  21 993  64 992  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 710 773  -2 198 461  
Summa finansiella poster  -1 688 780  -2 133 469  
Resultat efter finansiella poster  1 597 954  7 494 575  
      
Resultat före skatt  1 597 954  7 494 575  
      
Skatt på årets resultat 6 -389 607  -1 511 202  
Årets resultat  1 208 347  5 983 374  
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Balansräkning Not

1
2022-06-30 2021-06-30

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 7 89 355 478  90 451 960  
Markanläggning 8 3 165 665  2 809 164  
Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 5 261 424  6 258 974  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 0  0  
Inventarier, verktyg och installationer 11 872 442  1 213 037  
  98 655 009  100 733 135  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Uppskjuten skattefordran 12 5 060 903  5 450 510  
  5 060 903  5 450 510  
Summa anläggningstillgångar  103 715 912  106 183 645  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 180 834  1 053 043  
Aktuella skattefordringar  1 741 784  1 741 784  
Övriga fordringar  720 662  1 098 287  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 045 026  4 310 936  
  7 688 306  8 204 050  
      
Kassa och bank 14, 15 22 135 115  21 818 730  
Summa omsättningstillgångar  29 823 421  30 022 780  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  133 539 333  136 206 425  
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Balansräkning Not

1
2022-06-30 2021-06-30

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Stiftelsekapital  10 000  10 000  
Balanserat resultat  32 427 491  26 444 116  
Årets resultat  1 208 347  5 983 374  
Summa eget kapital  33 645 838  32 437 490  
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 16 0  0  
Summa långfristiga skulder  0  0  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 16 70 700 000  72 300 000  
Leverantörsskulder  4 500 134  3 689 768  
Övriga skulder  2 257 484  2 261 485  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 22 435 877  25 517 682  
Summa kortfristiga skulder  99 893 495  103 768 935  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  133 539 333  136 206 425  
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Rapport över förändringar i eget kapital   

 

 Grund Balanserat resultat Summa
 kapital inkl årets resultat eget kapital
    
Ingående eget kapital 2020-07-01 10 000 26 444 117 26 454 117
    
Årets resultat  5 983 374 5 983 374
    
Utgående eget kapital 2021-06-30 10 000 32 427 491 32 437 491
    
    
Ingående eget kapital 2021-07-01 10 000 32 427 491 32 437 491
    
Årets resultat  1 208 347 1 208 347
    
Utgående eget kapital 2022-06-30 10 000 33 635 838 33 645 838
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Kassaflödesanalys Not

1
2021-07-01

-2022-06-30
2020-07-01

-2021-06-30  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  1 597 954  7 494 575  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  1 597 954  7 494 575  
      
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      
    Av- och nedskrivningar  3 904 532  4 015 892  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet  5 502 486  11 510 467  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga fordringar  515 745  -1 328 538  
Förändring av kortfristiga skulder  -2 275 440  2 827 601  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 742 791  13 009 530  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 826 406  -1 207 485  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 826 406  -1 207 485  
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av lån  -1 600 000  -1 600 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 600 000  -1 600 000  
      
Årets kassaflöde  316 385  10 202 045  
Likvida medel vid årets början  21 818 730  11 616 685  
Likvida medel vid årets slut  22 135 115  21 818 730  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster
på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkterna har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skyldighet
att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är
det en gåva.
 
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
 
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som stiftelsen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
 
I de fall stiftelsen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen fått eller kommer att få.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
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Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

 
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader 10-100 år  
Nedlagda utgiftet på annans fastighet 20 år  
Markanläggningar på egen fastighet 20 år  
Markanläggningar på annans fastighet 12 år  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år  
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme      100 år
- Stomkompletteringar, innerväggar, mm   50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm   20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm    40 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm   10-25 år
 
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
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Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
 
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
balansdag.
 
Eventualförpliktelse
En eventualförplikteler tas upp i not när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer
att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver
dessa avgifter.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och
har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel
redovisas i investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Medeltal årsanställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Medeltal elever (inkl fritids)
Medelantal elever inkl fritids under räkenskapsåret.
 



Stiftelsen Bladins Skola
Org.nr 846001-0948

22 (29)
 

   
 

 

 
Not 2 Erhållna gåvor
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Gåvor redovisade i resultaträkningen    
Företag 40 288 53 031  
Summa 40 288 53 031  
    

 
Not 3 Anställda och personalkostnader
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 138 141  
Män 58 56  
 196 197  
    
Löner och andra ersättningar    
Samtliga anställda och styrelsearvode 90 466 731 90 979 272  
 90 466 731 90 979 272  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för samtliga anställda 1) 7 178 849 7 170 903  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 29 433 840 29 667 774  
 36 612 689 36 838 677  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 127 079 420 127 817 949  
    

1) Av pensionskostnaderna avser 0 kr (0) stiftelsens styrelse avseende 8 (8) personer.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor styrelse 50 % 50 %  
Andel män styrelse 50 % 50 %  
    
Andel kvinnor skolledning 67 % 67 %  
Andel män skolledning 33 % 33 %  
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Andel män skolledning 33 % 33 %  

Not 4 Leasingavtal
Siftelsen har ingått hyresavtal av operationell natur enligt nedan. Avtalen gäller hyra av fem
lokaler/byggnader:
- Rönneholmsgårdens huvudbyggnad
- Rönneholmsgårdens annex
- Trädgårdsmästarbostaden vid Rönneholmsgården
- Europaporten
- Davidshall
Leasingavtal finns för datorer, kopieringsmaskiner/skrivare och kaffeautomater. 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 14 821 945 kr (13 592 586), varav                
hyror utgör 11 321 958 kr (11 187 942) och leasingavgifter avseende kopiatorer, datorer mm                
utgör 3 499 987 kr (2 404 644).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Inom ett år 14 140 535 12 064 496  
Senare än ett år men inom fem år 48 122 414 47 336 641  
Senare än fem år 18 767 561 27 625 161  
 81 030 510 87 026 298  
    

 
Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.
 
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
KPMG AB    
Revisionsuppdrag 213 125 184 875  
Övrig rådgivning 270 250 110 000  
 483 375 294 875  
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Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -389 607 -1 511 202
Totalt redovisad skatt -389 607 -1 511 202
   

 
Aktuell skattekostnad avser skattekostnad hänförlig till tidigare beskattningsår. Uppskjuten skatt avser
tempoära skillnader på byggnader och mark, markanläggningar, inventarier samt skattemässiga
underskott (se vidare not 12).
 
Avstämning av effektiv skatt
  2021-07-01  2020-07-01
  -2022-06-30  -2021-06-30
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  1 597 954  7 494 575
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 -329 179 20,6 -1 543 882
Ej avdragsgilla kostnader 4,3 -68 727 0,8 -60 983
Ej skattepliktiga intäkter -0,5 8 299 -0,1 10 924
Skatt hänförlig till tidigare år 0,0  0,0  
Omvärdering uppskjuten skatt 0,0  -1,1 82 739
Redovisad effektiv skatt 24,4 -389 607 20,2 -1 511 202
     

 
Not 7 Byggnader och mark
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 144 931 918 144 931 918  
Inköp 700 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 145 631 918 144 931 918  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 145 631 918 144 931 918  
    
Ingående avskrivningar -54 479 958 -52 377 266  
Årets avskrivningar -1 796 481 -2 102 692  
Utgående ackumulerade avskrivningar -56 276 439 -54 479 958  
    
Utgående redovisat värde 89 355 479 90 451 960  
    
Bokfört värde mark 62 271 013 62 271 013  
 62 271 013 62 271 013  
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Not 8 Markanläggningar
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 6 110 133 5 121 208  
Inköp 647 500 988 925  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 757 633 6 110 133  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 6 757 633 6 110 133  
    
Ingående avskrivningar -3 300 969 -3 053 428  
Årets avskrivningar -291 000 -247 541  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 591 969 -3 300 969  
    
Utgående redovisat värde 3 165 664 2 809 164  
    

 
Not 9 Nedlagda utgifter på annans fastighet
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 11 184 355 11 184 355  
Inköp 50 163 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 234 518 11 184 355  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 11 234 518 11 184 355  
    
Ingående avskrivningar -4 925 381 -3 877 706  
Årets avskrivningar -1 047 712 -1 047 675  
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 973 093 -4 925 381  
    
    
Utgående redovisat värde 5 261 425 6 258 974  
    

 
Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 5 867 760 5 867 760  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 867 760 5 867 760  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 5 867 760 5 867 760  
    
Ingående avskrivningar -5 867 760 -5 867 760  
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 867 760 -5 867 760  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
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Utgående redovisat värde 0 0  

    
 
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 11 626 780 11 408 219  
Inköp 428 743 218 561  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 055 523 11 626 780  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 12 055 523 11 626 780  
    
Ingående avskrivningar -10 413 743 -9 795 756  
Årets avskrivningar -769 338 -617 987  
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 183 081 -10 413 743  
    
Utgående redovisat värde 872 442 1 213 037  
    
    

 
Not 12 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
    
2022-06-30    
    
Temporära skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Byggnader och mark 3 289 949 0 3 289 949
Markanläggningar 0 0 0
Övriga temporära skillnader 0 0 0
Skattemässiga underskottsavdrag 1 628 240 0 1 628 240
Omvärdering uppskjuten skatt tidigare år 142 714  142 714
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 5 060 903 0 5 060 903
    
2021-06-30    
    
Temporära skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Byggnader och mark 3 697 460 0 3 697 460
Markanläggningar 0 0 0
Övriga temporära skillnader 0 0 0
Skattemässiga underskottsavdrag 1 656 542 0 1 656 542
Omvärdering uppskjuten skatt tidigare år 96 508  96 508
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 5 450 510 0 5 450 510
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förutbetalda kostnader 3 170 390 2 861 620  
Upplupna intäkter 874 635 1 449 316  
    
 4 045 025 4 310 936  
    

 
Not 14 Likvida medel
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Banktillgodohavanden 22 135 115 21 818 730  
 22 135 115 21 818 730  
    
    

 
Not 15 Checkräkningskredit
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 3 000 000  
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0  
    
    

 
Not 16 Förfallotid för skulder
Omklassificering av Långfristiga skulder kreditinstitut till kort då lånet omförhandlas varje år i oktober
och läggs om per den siste 2022-09-30.
 
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förfaller till betalning:    
Inom ett år 70 700 000 72 300 000  
 70 700 000 72 300 000  
    
    

 
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förutbetalda intäkter 2 369 111 3 917 363  
Personalrelaterade kostnader 19 160 808 20 396 641  
Övriga upplupna kostnader 905 958 1 203 678  
 22 435 877 25 517 682  
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Not 18 Ställda säkerheter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
För egna skulder och avsättningar:    
Pantbrev i Malmö Odense 4 87 000 000 87 000 000  
 87 000 000 87 000 000  
    

 
Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga förändringar har skett efter balansdagen.
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/ByxlWJn9Gj
       Jürgen
       Müller
       mueller@dsb.dk
       197006056993
       1970/06/05
       193.28.147.14
     
    
     197006056993
     2022-10-05T07:29:30.170Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/ByxlWJn9Gj
     Jürgen
     Müller
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T07:29:32.141Z
    BJl4DGh9Mi
    
     BJl4DGh9Mi
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Bygfkn5zo
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Bygfkn5zo/notifications/BJl4DGh9Mi
     Dokument att signera
     sten-bertil.olsson@telia.com
     2022-10-05T07:29:31.993Z
     01100183a70cb775-60e8f7b2-2061-447a-ac8e-9cb8b6ff409b-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-05T08:51:32.288Z
    Bygfkn5zo
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Safari/605.1.15
      81.230.131.150
    
     Bygfkn5zo
     2022-10-05T08:51:32.258Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Bygfkn5zo
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Bygfkn5zo
     Sten-Bertil
     Olsson
     81.230.131.150
   
  
   
    signature.created
    2022-10-05T08:59:58.218Z
    Bkoyyn5Mo.f6aa0d35-3cd9-49ea-b569-e6843af76b3b
    
     Bkoyyn5Mo.f6aa0d35-3cd9-49ea-b569-e6843af76b3b
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.f6aa0d35-3cd9-49ea-b569-e6843af76b3b
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/Bygfkn5zo
      STEN-BERTIL G
      OLSSON
      1945/11/22
      194511223739
    
     signed
     bankid-se
     STEN-BERTIL G
     OLSSON
     1945/11/22
     81.230.131.150
     
      Bkoyyn5Mo
      dd932a5b-48d4-46cc-ad62-e0d39cad9d3d
      true
      2022-10-05T08:59:57.577Z
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/Bygfkn5zo
       STEN-BERTIL G
       OLSSON
       sten-bertil.olsson@telia.com
       194511223739
       1945/11/22
       81.230.131.150
     
    
     194511223739
     2022-10-05T08:59:57.577Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Bygfkn5zo
     STEN-BERTIL G
     OLSSON
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T08:59:59.574Z
    BklDqwacGs
    
     BklDqwacGs
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/S1g5Xy2cGo
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/S1g5Xy2cGo/notifications/BklDqwacGs
     Dokument att signera
     yvonne.brogaard.nelson@outlook.com
     2022-10-05T08:59:59.430Z
     01100183a75f8868-b693fb39-36b6-4acb-9a13-e77827bb9b28-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-05T09:03:35.818Z
    S1g5Xy2cGo
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.53
      83.254.49.122
    
     S1g5Xy2cGo
     2022-10-05T09:03:35.795Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/S1g5Xy2cGo
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/S1g5Xy2cGo
     Yvonne
     Brogaard-Nelson
     83.254.49.122
   
  
   
    signature.created
    2022-10-05T09:07:41.254Z
    Bkoyyn5Mo.b85d2856-85a3-4458-b63d-861d6a3a7f56
    
     Bkoyyn5Mo.b85d2856-85a3-4458-b63d-861d6a3a7f56
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.b85d2856-85a3-4458-b63d-861d6a3a7f56
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/S1g5Xy2cGo
      YVONNE
      BROGAARD NELSON
      1955/01/08
      195501083900
    
     signed
     bankid-se
     YVONNE
     BROGAARD NELSON
     1955/01/08
     83.254.49.122
     
      Bkoyyn5Mo
      5911cec9-089a-4b7f-b6da-0da5104bf7ae
      true
      2022-10-05T09:07:40.647Z
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/S1g5Xy2cGo
       YVONNE
       BROGAARD NELSON
       yvonne.brogaard.nelson@outlook.com
       195501083900
       1955/01/08
       83.254.49.122
     
    
     195501083900
     2022-10-05T09:07:40.647Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/S1g5Xy2cGo
     YVONNE
     BROGAARD NELSON
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T09:07:42.660Z
    rJl8DYacfi
    
     rJl8DYacfi
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/BJlBkn5fi
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/BJlBkn5fi/notifications/rJl8DYacfi
     Dokument att signera
     marie.marklund@maqs.com
     2022-10-05T09:07:42.492Z
     01100183a766993c-d9e509ce-486b-4e56-8f0c-bf06e889dcfb-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-05T09:30:12.888Z
    BJlBkn5fi
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.53
      83.249.97.199
    
     BJlBkn5fi
     2022-10-05T09:30:12.850Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/BJlBkn5fi
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/BJlBkn5fi
     Marie
     Marklund
     83.249.97.199
   
  
   
    signature.created
    2022-10-05T10:05:08.560Z
    Bkoyyn5Mo.12098a36-8dfd-4b4a-8273-4a3f5236b44c
    
     Bkoyyn5Mo.12098a36-8dfd-4b4a-8273-4a3f5236b44c
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.12098a36-8dfd-4b4a-8273-4a3f5236b44c
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/BJlBkn5fi
      MARIE
      MARKLUND
      1973/01/17
      197301172420
    
     signed
     bankid-se
     MARIE
     MARKLUND
     1973/01/17
     83.249.97.199
     
      Bkoyyn5Mo
      33750857-7714-483c-8a62-2562c2d80e01
      true
      2022-10-05T10:05:07.762Z
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/BJlBkn5fi
       MARIE
       MARKLUND
       marie.marklund@maqs.com
       197301172420
       1973/01/17
       83.249.97.199
     
    
     197301172420
     2022-10-05T10:05:07.762Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/BJlBkn5fi
     MARIE
     MARKLUND
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T10:05:09.897Z
    S1xA0LCqGo
    
     S1xA0LCqGo
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1II1hczi
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1II1hczi/notifications/S1xA0LCqGo
     Dokument att signera
     fredrik.bendroth@movenet.com
     2022-10-05T10:05:09.748Z
     01100183a79b3321-068949d4-fb4c-4239-bbbb-a0aad89481ac-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-05T10:51:28.770Z
    r1II1hczi
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
      212.37.30.203
    
     r1II1hczi
     2022-10-05T10:51:28.752Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1II1hczi
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1II1hczi
     Fredrik
     Bendroth
     212.37.30.203
   
  
   
    signature.created
    2022-10-05T10:53:02.189Z
    Bkoyyn5Mo.b50fb966-0934-415a-9725-5702c9bd53df
    
     Bkoyyn5Mo.b50fb966-0934-415a-9725-5702c9bd53df
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.b50fb966-0934-415a-9725-5702c9bd53df
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1II1hczi
      FREDRIK
      BENDROTH
      1973/12/23
      197312234078
    
     signed
     bankid-se
     FREDRIK
     BENDROTH
     1973/12/23
     212.37.30.203
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1II1hczi
       FREDRIK
       BENDROTH
       fredrik.bendroth@movenet.com
       197312234078
       1973/12/23
       212.37.30.203
     
    
     197312234078
     2022-10-05T10:53:01.480Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1II1hczi
     FREDRIK
     BENDROTH
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T10:53:03.512Z
    HkxwzzJoGi
    
     HkxwzzJoGi
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1YwJh5Mi
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1YwJh5Mi/notifications/HkxwzzJoGi
     Dokument att signera
     larssonkarinelisabeth@gmail.com
     2022-10-05T10:53:03.384Z
     01100183a7c70c29-c34aa0ac-6cb1-411f-aac7-51fcc727b7e5-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-05T11:02:20.770Z
    r1YwJh5Mi
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/230.1.475637890 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.102.179
    
     r1YwJh5Mi
     2022-10-05T11:02:20.714Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1YwJh5Mi
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1YwJh5Mi
     Karin
     Larsson
     94.234.102.179
   
  
   
    signature.created
    2022-10-05T11:03:27.770Z
    Bkoyyn5Mo.a86cc396-5ef3-4fa0-8feb-973db4dae5f7
    
     Bkoyyn5Mo.a86cc396-5ef3-4fa0-8feb-973db4dae5f7
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.a86cc396-5ef3-4fa0-8feb-973db4dae5f7
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1YwJh5Mi
      Karin Elisabeth
      Larsson
      1971/12/01
      197112016022
    
     signed
     bankid-se
     Karin Elisabeth
     Larsson
     1971/12/01
     94.234.102.179
     
      Bkoyyn5Mo
      7d80a386-56d8-4fde-9c07-08d7b89687fe
      true
      2022-10-05T11:03:27.182Z
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1YwJh5Mi
       Karin Elisabeth
       Larsson
       larssonkarinelisabeth@gmail.com
       197112016022
       1971/12/01
       94.234.102.179
     
    
     197112016022
     2022-10-05T11:03:27.182Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/r1YwJh5Mi
     Karin Elisabeth
     Larsson
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T11:03:29.190Z
    HklFFVJsMj
    
     HklFFVJsMj
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/HJ6_yh9zj
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/HJ6_yh9zj/notifications/HklFFVJsMj
     Dokument att signera
     jesper.frantzich@gmail.com
     2022-10-05T11:03:28.972Z
     01100183a7d097ec-4f85cc71-4a68-4a99-9edb-8a0538029730-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-05T13:30:46.753Z
    HJ6_yh9zj
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
      195.252.61.92
    
     HJ6_yh9zj
     2022-10-05T13:30:46.738Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/HJ6_yh9zj
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/HJ6_yh9zj
     Jesper
     Frantzich
     195.252.61.92
   
  
   
    signature.created
    2022-10-05T13:31:49.015Z
    Bkoyyn5Mo.d503c5e9-c446-4731-bb24-d405def8d2f9
    
     Bkoyyn5Mo.d503c5e9-c446-4731-bb24-d405def8d2f9
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.d503c5e9-c446-4731-bb24-d405def8d2f9
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/HJ6_yh9zj
      JESPER
      FRANTZICH
      1973/06/27
      197306274130
    
     signed
     bankid-se
     JESPER
     FRANTZICH
     1973/06/27
     195.252.61.92
     
      Bkoyyn5Mo
      1b235ef4-c842-4003-9ceb-dbb1a00da881
      true
      2022-10-05T13:31:48.379Z
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/HJ6_yh9zj
       JESPER
       FRANTZICH
       jesper.frantzich@gmail.com
       197306274130
       1973/06/27
       195.252.61.92
     
    
     197306274130
     2022-10-05T13:31:48.379Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/HJ6_yh9zj
     JESPER
     FRANTZICH
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T13:31:50.473Z
    S1gRBvbozs
    
     S1gRBvbozs
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/rJ-9129zs
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/rJ-9129zs/notifications/S1gRBvbozs
     Dokument att signera
     stephanie.affentranger@gmail.com
     2022-10-05T13:31:50.233Z
     01100183a8586a78-fe6d5b2b-4cde-471e-84e8-cc1fac6568af-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-05T14:02:12.879Z
    rJ-9129zs
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
      90.235.35.217
    
     rJ-9129zs
     2022-10-05T14:02:12.785Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/rJ-9129zs
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/rJ-9129zs
     Stephanie
     Affentranger
     90.235.35.217
   
  
   
    signature.created
    2022-10-05T14:02:53.293Z
    Bkoyyn5Mo.5189764f-2b3d-4c85-bdb7-30b3bc2d2ba1
    
     Bkoyyn5Mo.5189764f-2b3d-4c85-bdb7-30b3bc2d2ba1
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.5189764f-2b3d-4c85-bdb7-30b3bc2d2ba1
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/rJ-9129zs
      Stephanie
      Affentranger
      1976/06/27
      197606277163
    
     signed
     bankid-se
     Stephanie
     Affentranger
     1976/06/27
     90.235.35.217
     
      Bkoyyn5Mo
      b67ca61e-1f4d-45ad-9feb-edcc7d4a7508
      true
      2022-10-05T14:02:52.685Z
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/rJ-9129zs
       Stephanie
       Affentranger
       stephanie.affentranger@gmail.com
       197606277163
       1976/06/27
       90.235.35.217
     
    
     197606277163
     2022-10-05T14:02:52.685Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/rJ-9129zs
     Stephanie
     Affentranger
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-05T14:02:54.689Z
    SylP9CWofj
    
     SylP9CWofj
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Sy_oy3qGs
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Sy_oy3qGs/notifications/SylP9CWofj
     Dokument att signera
     andrea.akesson@kpmg.se
     2022-10-05T14:02:54.567Z
     01100183a874dcf5-550a48d8-3cfd-4c4f-9b7f-6e7fad5b7ec7-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-06T06:27:35.645Z
    Sy_oy3qGs
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.1370.34
      195.84.56.2
    
     Sy_oy3qGs
     2022-10-06T06:27:35.602Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Sy_oy3qGs
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Sy_oy3qGs
     Andrea
     Åkesson
     195.84.56.2
   
  
   
    signature.created
    2022-10-06T07:04:42.169Z
    Bkoyyn5Mo.0123d98f-75f9-49c9-a978-d9a2f0f5780e
    
     Bkoyyn5Mo.0123d98f-75f9-49c9-a978-d9a2f0f5780e
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.0123d98f-75f9-49c9-a978-d9a2f0f5780e
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/Sy_oy3qGs
      ANDRÉA
      ÅKESSON
      1988/05/14
      198805144089
    
     signed
     bankid-se
     ANDRÉA
     ÅKESSON
     1988/05/14
     84.216.157.27
     
      Bkoyyn5Mo
      98be9638-53a4-40ca-8bc2-e0678ef4df79
      true
      2022-10-06T07:04:41.610Z
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       /envelopes/ry51y29fo/recipients/Sy_oy3qGs
       ANDRÉA
       ÅKESSON
       andrea.akesson@kpmg.se
       198805144089
       1988/05/14
       84.216.157.27
     
    
     198805144089
     2022-10-06T07:04:41.610Z
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/Sy_oy3qGs
     ANDRÉA
     ÅKESSON
   
  
   
    notification.sent
    2022-10-06T07:04:43.674Z
    Hk87MRe3fo
    
     Hk87MRe3fo
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/SJMjhJhczj
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/SJMjhJhczj/notifications/Hk87MRe3fo
     Dokument att signera
     jacob.kvarnhammar@kpmg.se
     2022-10-06T07:04:43.460Z
     01100183ac1c5cef-b7a53bfd-3a33-4828-8e3b-ba882d92ed1b-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-10-06T07:25:09.473Z
    SJMjhJhczj
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.1370.34
      195.84.56.2
    
     SJMjhJhczj
     2022-10-06T07:25:09.422Z
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/SJMjhJhczj
     /envelopes/ry51y29fo
   
    
     /envelopes/ry51y29fo/recipients/SJMjhJhczj
     Jacob
     Kvarnhammar
     195.84.56.2
   
  
   
    signature.created
    2022-10-06T07:25:58.315Z
    Bkoyyn5Mo.e210e5e7-9d96-46fa-b7c1-723970b73f13
    
     Bkoyyn5Mo.e210e5e7-9d96-46fa-b7c1-723970b73f13
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo/signatures/Bkoyyn5Mo.e210e5e7-9d96-46fa-b7c1-723970b73f13
     /envelopes/ry51y29fo/documents/Bkoyyn5Mo
     
      /envelopes/ry51y29fo/recipients/SJMjhJhczj
      Jacob Magnus
      Kvarnhammar
      1979/02/19
      197902193593
    
     signed
     bankid-se
     Jacob Magnus
     Kvarnhammar
     1979/02/19
     195.84.56.6
     
      Bkoyyn5Mo
      a3157ac5-0ea3-49f5-9ff9-3574fcc25392
      true
      2022-10-06T07:25:57.751Z
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Styrelsen för Stiftelsen Bladins Skola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 


Vår vision


"Bladins strävar efter att var och en av våra elever


ska utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma 


unga människor som är väl förberedda att förverkliga 


sina drömmar i en global värld av mångfald."


 


 


 


Skoldirektören har ordet
 
Som för så många andra präglades Bladins räkenskapsår 2021/22 av effekterna av Covid-19-pandemin,
vilket påverkade stiftelsens verksamheter på flertalet områden. Medarbetare och elever har fått
anpassa sig till de riktlinjer som satts upp av myndigheter. Under våren 2022 har vi successivt återgått
till ett mer normalt läge vad gäller samtliga våra verksamheter.
 
Under räkenskapsåret har en projektorganisation arbetat med att förbereda flytten av våra två
grundskolor som under sommaren 2022 byter lokaler med varandra. Flytten ger båda skolorna
möjlighet att nå en optimal storlek som är mindre sårbar för ändringar i elevunderlaget. 
 
Den svenska grundskolan kommer att öka sitt elevantal och har därför under våren 2022 rekryterat 23
nya legitimerade lärare. Detta är anmärkningsvärt i ett land där det råder stor lärarbrist inom praktiskt
taget samtliga ämnen. Stiftelsen Bladins varumärke stoltserar med en lång historia och har ett gott
rykte, vilket bidrar till attraktivitet. 
 
Rektorn på Bladins International School har valt att gå vidare till ny tjänst utanför stiftelsen. I och med
det har vi under våren rekryterat en ny rektor med mycket tydlig erfarenhet från internationellt arbete.
Intresset för rektorstjänsten har varit stort och den nya rektorn är en garant för att det fina arbetet med
vår skolutveckling kommer att fortsätta. 
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Under hösten 2020 fattade styrelsen beslut kring försäljning av fastigheten Odense 4 som är i stiftelsens
ägo. Försäljningen villkoras av en sale and leaseback lösning på 20 år. Förhandlingar har pågått under
räkenskapsåret och försäljningen förväntas att genomföras under slutet av 2022 alt inledningen av
2023. 
 
Under de senaste tre åren har Bladins medverkat i forsknings- och utvecklingsprogrammet FriPU -
Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag, som arrangerats av forskningsinstitutet Ifous. Stiftelsen Bladins
Skola värdesätter att bidra till forskning om pedagogik och till att öka den beprövade erfarenheten inom
utbildningsområdet. Resultaten från FriPU visade att förståelsen för fritidshemmets uppdrag har
fördjupats hos de medverkande enheterna Bladins Grundskola och Bladins International School, vilket
avspeglat sig både i det praktiska arbetet och på kvaliteten på fritidshemsverksamheterna.


 
Stiftelsen har ett tydligt systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete som följs upp i
kvalitetsledningssystemet Stratsys. Inom ramen för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet
kan följande konstateras; på Bladins grundskola genomfördes under räkenskapsåret 2021/2022 bland
annat en omfattande utvecklingsinsats inom matematik, med resultatet att samtliga elever som gick ut
årskurs 9 nådde godkända resultat i nationella proven. På Bladins International School kan vi se att
satsningen på att kartlägga och följa upp elevernas kunskapsutveckling i matematik och språkutveckling
i engelska genom implementeringen av MAP-systemet, börjar bära frukt. MAP står för Measure of
Academic Progress. Elevresultaten på Bladins International School vid senaste mätningen pekade mot
att skolan nu kan mäta sig med de bättre skolorna internationellt som använder MAP. På Bladins
Gymnasium låg andelen elever som klarat gymnasieexamen högre än riksgenomsnittet, vilket är ett
direkt resultat av ett målmedvetet utvecklingsarbete mot att kompetensutveckla personalen och
organisera verksamheten för att möta elevernas varierande behov.
 
Magnus Wahlberg
Skoldirektör 
Stiftelsen Bladins skola
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Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Bladins skola är en fristående skola i Malmö. Bladins drivs som en icke vinstdrivande stiftelse, vilket
innebär att eventuellt överskott återinvesteras i kärnverksamheten, dvs i utbildningen vi erbjuder våra
drygt 1500 barn och elever. Bladins består av fyra skolformer; förskola, grundskola, internationell skola
(IB) och gymnasium.


 
Det sägs att den inom skolan berömda “Bladinsandan” uppstod under de nästan 30 åren då Rosmarie
Eriksson var rektor 1957- 1985. Vad Bladinsandan innebar på den tiden är svårt att veta, men idag har
den beskrivits av en av våra gymnasieelever som att “alla elever gemensamt jobbar för att ha en trygg
miljö”. Trygghet, att varje barn och elev får sina behov tillgodosedda och att vi alla gemensamt skapar
en god arbets- och studiemiljö är grunden för all verksamhet inom Bladins.
 
Under de senaste tre åren har Bladins tillsammans med Stockholms stad, Linköping och Österåker
medverkat i forsknings- och utvecklingsprogrammet FriPU - Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag, som
leds av forskningsinstitutet Ifous. Stiftelsen Bladins Skola värdesätter att genom denna typ av
samarbeten kunna bidra till forskning om pedagogik och till att öka den beprövade erfarenheten inom
utbildningsområdet. Resultatet av programmet presenterades under våren 2022. 
 
Programmet har för Bladins fritidshem varit en kvalitetshöjande insats som ökat förståelsen för
fritidshemmets uppdrag att vara ett komplement till skolan när det gäller elevernas utveckling och
lärande. Ifous beskriver de gemensamma lärdomarna och resultaten av FriPU på följande sätt: "2016
fick fritidshemmet en egen del i läroplanen där verksamhetens undervisningsuppdrag tydliggjordes.
Ifous FoU-program har syftat till att ta fram forskningsbaserad kunskap som utgår från de
medverkandes frågor, utmaningar och behov. Resultaten visar att förståelsen för fritidshemmets
uppdrag fördjupats hos de medverkande vilket avspeglar sig både i det praktiska arbetet och i
huvudmännens organisation."
 
Stiftelsen hade i snitt 244 anställda under räkenskapsåret jämfört med förra årets snitt på 245 anställda.
Av dessa är cirka 73 % kvinnor och 27 % män. Under verksamhetsåret har andelen legitimerade lärare i
stiftelsen legat mellan 96 och 98 %.
 
Inom stiftelsen genomförs varje år en medarbetarundersökning med syftet att kartlägga verksamhetens
styrkor och tydliggöra förbättringsområden. 83 % av stiftelsens medarbetare har svarat på årets enkät,
vilket är samma svarsfrekvens som föregående år. För att räkna ut företagets Nöjd medarbetarindex
(NMI) använder man sig av resultatet utifrån 3 frågor som rör medarbetarnas nöjdhet med sin
arbetsgivare; Hur nöjd man är, hur arbetsgivaren möter ens förväntningar och vilket betyg
arbetsgivaren får jämfört med en ideal sådan. Årets NMI för stiftelsens svenska enheter var 71,1 vilket
ska jämföras med förr årets NMI på 70,1. NMI på de internationella enheterna var 48,9 där
motsvarande siffra vid förra årets NMI låg på 38,6.


 
Medelvärdet för sjukfrånvaro på stiftelsen var 5,6 %, varav 3,0 % är korttidsfrånvaro (1-7 dagar). Den
högsta frånvaron noterades på förskolan under januari månad då sjukfrånvaron var 23,4 %. Frånvaron
berodde till största delen på Covid-19. Verksamheten kunde dock bibehållas med hjälp av personal från
Bladins Grundskola, vilket visar på fördelarna med en snabbfotad verksamhet med korta beslutsvägar. 
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Bladins Grundskola, vilket visar på fördelarna med en snabbfotad verksamhet med korta beslutsvägar. 


Bladins Förskola
Bladins Förskolor är belägna intill Pildammsparken med utsikt mot parkområdet. Förskolorna innefattar
två verksamheter under en rektor; Bladins Montessori samt Bladins International Preschool som också
det är en svensk förskola men där vi stöttar upp barnen i det engelska språket under en del av vår
verksamhet. På förskolan arbetar man med fokus på respekt, engagemang och kreativitet för att
utveckla Malmös bästa förskola. 
 
Barnantalet på Bladins Förskolor har minskat från 132 föregående räkenskapsår till 105 barn
räkenskapsåret 2021/2022.  Minskningen har framförallt skett på Bladins International Preschool
eftersom en fördröjning av ett bygglov har inneburit en svårighet att bedöma hur många barn som kan
skrivas in i verksamheten. Barnen är fördelade på sju grupper med mellan 11 och 18 barn per grupp.
Styrelsen har fattat beslut om att utreda start av Early years program. I denna frågan är stiftelsen
beroende av beslut från myndigheter.
 
Bladins Förskolor har tillsammans sex anställda förskollärare; fem av dem är legitimerade och en har
förskollärarutbildning från annat land. På förskoleenheterna arbetar totalt 12 barnskötare och fem
pedagoger med annan utbildning eller som assistenter. På förskolorna arbetar också rektor, biträdande
rektor samt en utbildad specialpedagog. En vaktmästare delas med övriga enheter. Under två månader
hösten 2021 samt under hela våren 2022, hade biträdande rektor personal- och arbetsmiljöansvar på
Bladins International Preschool delegerat av rektorn. 


 
Bladins Förskolor hade inför räkenskapsåret 2021/2022 identifierat tre prioriterade utvecklingsområden
utifrån insamlad data från bland annat verksamhetens dåvarande nio avdelningar, barnenkäter och
intervjuer, vårdnadshavarenkäter, trygghetsvandringar och Malmö kommuns enkäter för
vårdnadshavare. De tre prioriterade utvecklingsområdena för verksamheten var
modersmålsundervisningen, specialpedagogiska insatser samt kollegialt lärande. Utifrån dessa tre
områden formulerades följande prioriterade utvecklingsmål:
 
- Modersmålsundervisningen i förskolorna planeras, genomförs och följs upp med utgångspunkt i det
språk som pratas i barnens hem, i syfte att främja barnens omsorg, utveckling och lärande.
 
- Förskolornas verksamhet utvecklar, genom specialpedagogiska förhållningssätt, tillgängliga och
inkluderande lärmiljöer* så att undervisningen anpassas till att möta och tillgodose alla barns behov (*
pedagogiska, psykosociala och fysiska lärmiljöer).
 
- Förskolorna visar i sin verksamhet respekt för alla människors lika värde, och utformar lärmiljön och
det sociala samspelet utifrån detta genom att erbjuda en verksamhet där varje barn känner sig viktigt,
delaktigt, betydelsefullt och lyssnat på.
 
Samtliga pedagoger har under räkenskapsåret deltagit i workshops kring teambuilding och
läroplansförtrogenhet i samarbete med HR respektive stiftelsens kvalitetsutvecklare. Pedagogerna har
även deltagit på föreläsningar kring autism och specialpedagogiska förhållningssätt i samarbete med
SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).
 
Det har bedrivits ett målmedvetet systematiskt utvecklingsarbete med samtliga undervisande
förskollärare och barnskötare kring inkludering och delaktighet utifrån de specialpedagogiska
aspekterna, med stöd av Skolverkets skolutvecklingsmodul Specialpedagogik för lärande.
Arbetsgruppens analyser visar att denna satsning har bidragit till samtliga barns utveckling och lärande, i
synnerhet till barn i behov av stöd. I verksamheten avspeglas detta i pedagogernas arbetssätt, vilket
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synnerhet till barn i behov av stöd. I verksamheten avspeglas detta i pedagogernas arbetssätt, vilket


ökat kvaliteten på undervisningen. Detta speglas av vårdnadshavarnas svar kring olika kvalitetsaspekter
i huvudmans kvalitetsenkät.
 
Våra enkäter från föregående räkenskapsår visade ett ökat behov av att arbeta vidare med språk och
språkutveckling vilket vi under innevarande räkenskapsår har lagt betydande fokus på. En genomlysning
har gjorts av verksamheten, vilket resulterat i en omstrukturering för att möta barnens behov av
modersmålsundervisning.
 
Förskolorna har vidare arbetat med delaktighet och inflytande i barngrupperna, samt gentemot
vårdnadshavare, genom olika forum såsom barnråd, föräldraforum, föräldramöten,
trygghetsvandringar, matråd och även genom möjligheten att besvara enkäter som följs upp
systematiskt.


 
Bladins Förskolor har under räkenskapsåret fokuserat mycket på att förstärka kommunikationen på
enheten. Vi har sett positivt på detta utvecklingsarbete och vi har inkluderat personalgruppen i syfte att
förstärka trivseln, motivera till nya arbetssätt men även utmana varje individ till att uppnå sin fulla
potential. 
 
 
Bladins Grundskola
Bladins Grundskola på Stadiongatan har under läsåret 2021/2022 varit en tvåparallellig skola för F-9.
Elevantalet har varierat från 560 till 565 elever. Det ligger i paritet med läsåret 2020/2021. På fritids har
i genomsnitt 278 barn varit inskrivna.
 
På skolan arbetade 40 lärare, varav en överväldigande majoritet är legitimerade och behöriga i de
ämnen som de undervisat i. På fritids arbetade 18 personer. Skolan har haft en specialpedagog, två
speciallärare samt elevcoacher, elevresurser och en kurator. Studie- och yrkesvägledare är en resurs
som delades med Bladins International School. Skolsköterska hyrdes in via konsultföretag. Läsåret
startade med två biträdande rektorer som vid läsårets slut hade utökats till tre. Biträdande rektorernas
ansvarsområde var fördelade enligt följande; Åk F-3, Åk 4-9 samt Fritidshemmet. Inom stiftelsen arbetar
även en kvalitetsutvecklare som en del av sin tid arbetat på grundskolan.
 
Grundskolan genomförde under räkenskapsåret 2021/2022 bland annat en omfattande
utvecklingsinsats inom matematik, med resultatet att samtliga elever som gick ut årskurs 9 nådde
godkända resultat i nationella proven. Samtliga elever som avslutat årskurs 9 var godkända i
kärnämnena. 
 
Grundskolans 55 elever i årskurs 9 lämnade skolan med ett genomsnittligt meritvärde på 284,1 vilket
var en ökning från 266,6 jämfört med förra läsårets avgångselever. Samtliga elever i årskurs nio var
behöriga till de nationella programmen på gymnasiet. Motsvarande siffra för hela Malmö var 81,6% för
flickor och 80,6% för pojkar.
 
Fritidshemmet avslutade detta läsår det treåriga forskningsprogrammet FriPU där syftet har varit att
arbeta systematiskt för att höja kvaliteten i fritidshemmet genom att bredda och fördjupa kunskaper
kring undervisningsuppdraget. För fritidshemmet på Bladins Grundskola har det inneburit att det
lagstadgade undervisningsbegreppet - målstyrda processer för elevers utveckling och lärande - har
implementerats i verksamheten, vilket bidragit till ökad kvalitet och tydligare röd tråd i pedagogiken
mellan skola och fritidshem.
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Under innevarande läsår har skolans sex förstelärare tillsammans med arbetslagen arbetat med
skolverkets utbildningsmoduler “Främja likabehandling”. Detta i linje med vårt prioriterade
utvecklingsmål som var värdegrundsinriktat. Utvecklingsområdet “att främja likabehandling” uppkom
då vi efter skolinspektionens riktade tillsyn uppmärksammade att vi behöver få ett mer synligt och
gemensamt arbetssätt inom området. Skolinspektionen fastslog senare att Bladins Grundskola aktivt
arbetar med värdegrund, trygghet och studiero samt motverkande av kränkande behandling och att vi
har ett tydligt och systematiskt arbete avseende elevernas trivsel, trygghet och studiero. 
 
Eleverna har via bland annat Skolenkäten medvetandegjort behovet av att fortsätta utvecklingen av
vårt arbete gällande elevdemokrati. Ett led i detta var att skapa ännu fler möjligheter för inflytande och
medbestämmande via olika råd. Några exempel på det är studieråd, matråd, trivselråd, skyddsråd och
elevråd. Under läsåret har eleverna varit delaktiga i att komma med förslag på vilka råd som ska finnas
och över 100 elever var engagerade på något sätt i dessa råd. 
 
Skolledningen har fortsatt sitt arbete med att systematiskt genomföra medarbetarsamtal kopplade till
Bladins vision och skolans prioriterade utvecklingsmål. Samtalets fokus har legat på prestation på
individnivå och har som syfte att utveckla verksamheten i ett helhetsperspektiv. Samtalen följer en på
förhand bestämd mall och under året har varje medarbetare åtta samtal med närmaste chef.
 
Bladins Grundskola kommer från och med höstterminen 2022 att vara en treparallellig skola för F-9,
som på sikt kommer att ha ca 780 elever. Under våren 2022 har vi därför rekryterat 23 nya legitimerade
lärare som börjar sina nya tjänster i anslutning till terminstarten 2022/2023 i grundskolans nya lokaler
på Själlandstorget dit skolan flyttar under sommaren.
 
 
Bladins International School
Bladins International School is a fully accredited and renowned international school at Själlandstorget in
the center of Malmö, Sweden. The school offers the International Baccalaureate (IB) Programme for
Primary Years (PYP) and Middle Years studies (MYP). The personalized education caters for students 5
to 16 and the fostering community and rigorous curriculum prepare students to face the challenges of
the 21st century.
 
Throughout the academic year, BISM has had fewer students compared to budget as an adjustment and
preparation for the move to smaller premises next academic year. There have been an average of 558
students enrolled in PYP and MYP, and 25 students enrolled in DP (Diploma Program). The number of
students at educare (fritids) has been higher than estimated, with an average of 242 students. 
 
During the academic year, the school had an average staffing of 84 FTE (Full time equivalent). The
school health care team has been composed of a study guidance counselor, a school nurse, a student
support coordinator and a school counselor. Each school program has a coordinator, as does the
educare organization. Subject leaders and Lead mentors have been introduced to lead and support the
teachers' subject and mentoring work both at PYP and MYP. The school management has consisted of a
Head of School, who is also responsible for the educare program, a vice principal for PYP and a vice
principal for MYP/Diploma Program (DP).
 
The leadership team decided to continue with the development of our three whole school development
goals with a vast array of activities and actions in order to continue working towards achieving these
goals. One of our main focus areas for this year, outside the IB evaluation, was to start the
implementation of UDL (Universal Design for Learning) approaches to teaching and learning and many
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implementation of UDL (Universal Design for Learning) approaches to teaching and learning and many


sessions in the study days have been spent training the teachers on this approach.
 
The school has prepared for the IB whole school evaluation visit which was conducted in March 2022.
Our self-study and programme development plan was developed and presented to the IB which
received very positive feedback in the early part of 2022, and the coinciding visit from four IB visiting
team members in March was a measurement of the growth the school has demonstrated over the past
years since the last IB evaluations for PYP and MYP. 
 
This year also brought about the final steps of the phasing out of our DP section of the school. June 3rd
we saw the last students of this programme graduate BISM. With the implementation of the MYP
certificate next year we will ensure that the graduating classes at BISM still leave with a certification
accepted and recognised around the world.
 
The continuation of the pandemic through the autumn term and into January brought continued
challenges to the school. On a number of occasions the school had to close specific classes and move to
online learning due to the number of cases in these classes.  Overall the school provided quality
teaching and learning opportunities for the students.
 
A positive inclusion to our work this academic year has been the implementation of MAP testing.
“Measure of Academic Progress (MAP), is a computerized adaptive test which helps teachers, parents,
and administrators improve learning for all students and make informed decisions to promote a child's
academic growth”. The school started to implement this testing in some year groups in the spring of
2021 and has now implemented testing twice this academic year, across all years groups from Grade
2-9. The results have now also been shared with the community which shows the excellent level our
students perform at and provided reliable quantitative data which teachers can use to help their
students grow.
 
Personal Project results for grade 3-7 had a 100 % Pass Rate, and the merit value in grade 9, which
governs the choices a student has after compulsory school, improved this academic year to 278.4, from
253,0 the previous academic year. The maximum credit value is 340 points based on the 16 best
subjects and language choice, with a maximum 17 subjects. The students at BISM study a maximum of 9
subjects and their scores are converted to match the scale above. As a comparison, Swedish private
schools in Malmö had an average merit value of 240,0 the previous academic year. Values for this
academic year will be published at the end of September 2022. All grade 9 students at BISM were
accepted to a Swedish high school.
 
Through Bladins participation in the research and development programme FriPU, the quality of
educare at BISM has improved in several areas regarding teaching methods and students' growth and
learning. This improvement has been possible thanks to the implementation of units based on
coherency between the Swedish curriculum for educare and the Standards & Practices of IB.


The majority of the year has been spent preparing for the move of the school to the new campus at
Stadiongatan.
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Bladins Gymnasium
Bladins Gymnasium är ett fristående gymnasium mitt i Rönneholmsparken. Skolan erbjuder utbildningar
på det naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap (NA), samt
samhällsvetenskapliga programmet (SA) med inriktning samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 
 
På skolan arbetade 22 anställda under läsåret. Samtliga anställda lärare var legitimerade.
Personalomsättningen är generellt relativt låg inom verksamheten och nivån av trivsel var hög enligt
genomförd medarbetarenkät. På skolan arbetar också rektor, ledningsresurs/schemaläggare om 50 %,
studie- och yrkesvägledare/administratör, kurator och vaktmästare. Skolsköterska och idrottslärare
hyrdes in via två separata konsultföretag.
 
Under läsåret har elevantalet fluktuerat från 203 till 195 elever. Könsfördelningen var relativt jämn. Av
de avhopp som skett har 12 varit från NA och fem från SA. Huvudsaklig angiven orsak till avhoppen på
NA var betygsoptimering och trivsel. Under läsåret har skolan tagit emot en utbytesstudent och haft två
elever utomlands på utbyte. 88,2% av eleverna på NA uppnådde gymnasieexamen med ett
genomsnittligt betygspoäng för dessa elever om 15,81. Några motsvarande siffror för hela Malmö har
ännu ej publicerats för aktuellt läsår, men föregående läsårs siffror för Malmö var 91% respektive 16,4.
På SA uppnådde 95,5% av eleverna gymnasieexamen med ett genomsnittligt betygspoäng för dessa
elever om 14,58. Föregående läsårs siffror för SA i Malmö var 87,3% respektive 15,4. 
 
Inför läsåret 2021/2022 hade verksamheten identifierat två prioriterade utvecklingsområden utifrån
insamlad data från bland annat Skolinspektionens skolenkät, nationella prov, trygghetsenkät,
fokusgruppssamtal och betygsstatistik; förstärkt elevhälsa samt tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
Läsåret startades med föreläsning och workshop med Åsa Hirsh, docent i pedagogik. Under året har
även ett samarbete med Anna Wärnsby, Fil. Dr. inletts kring akademisk litteracitet (förenklat, förmågan
att kunna läsa och skriva). Förstelärare har arbetat som processledare inom kollegialt lärande utifrån tre
perspektiv på tillgängliga och inkluderande lärmiljöer; formativ bedömning, extra anpassningar och
särskilt stöd samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kurator samt studie- och yrkesvägledare
har också processlett grupper inom det kollegiala lärandet med fokus närvarofrämjande arbete och
mentorskap. 
 
Ett flertal marknadsföringsinsatser har gjorts under året genom sociala mediekampanjer, tre Öppet hus
och deltagande vid den digitala gymnasiemässan. 
 
Under läsåret har skolans satsning på Ambassadörsskola för EU fördjupats och i mars deltog elever från
Bladins Gymnasium i en livesänd frågestund med EU-minister Hans Dahlgren. Skolan deltog också som
en av två skolor i landet vid Super Global Forum i Kyoto, en global hållbarhetskonferens med ungdomar
från hela världen. Vid Förintelsens minnesdag uppmärksammades skolan medialt i samband med att
Barbro Posner föreläste för våra elever. Skolan var under höstterminen pilotskola för organisationen
Menssäkrad, med ett positivt resultat. Ett sätt för Bladins Gymnasium att vara en jämställd och modern
skola genom att erbjuda mensskydd på skolans toaletter. I januari arrangerades Bladinsdagen för
samtliga elever med fokus på den nya samtyckeslagen och normkritik. Vidare har ett samarbete med
Malmö Universitet pågått kring Samverkansinlärning i matematik. Återgången till närundervisning var
välkommen och ett flertal studieresor kunde genomföras under våren.  
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Fokusområde Kvalitet och utveckling
SIQ (Swedish Institute för Quality) har tillsammans med sina systerorganisationer i andra länder tagit
fram en managementmodell för att följa upp kvalitetskulturen i en verksamhet.
Vid sin kvalitetsgranskning av Bladins i början av 2021 konstaterade SIQ att Bladins hade en
begynnande kvalitetskultur. Då endast ett ytterst litet antal organisationer, t ex Apple, IKEA, Google
och Toyota, lyckas uppnå en fullt implementerad kvalitetskultur, ska SIQs konstaterande ses som ett
viktigt erkännande av det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet som bedrivs på Bladins.
Under verksamhetsåret 2021/22 har det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet på strategisk
nivå handlat om att skapa förutsättningar för att på olika sätt främja, bibehålla och vidareutveckla
kvalitetskulturen i stiftelsens verksamheter.
 
Kvalitetskultur bygger på förståelsen att kvalitet är en färskvara. Kvalitetskulturen består av följande
områden:
 
- Engagerat ledarskap
- Att basera beslut på fakta
- Kundorientering (barn och elevfokus)
- Allas delaktighet
- Processorientering
- Ständiga förbättringar
 
Ovanstående områden har på olika sätt, antingen direkt eller indirekt, utgjort fokus för det systematiska
kvalitets- och utvecklingsarbetet på stiftelsen under räkenskapsåret 2021/2022. Stiftelsens
Kvalitetsutvecklare har särskilt arbetat med att skapa förutsättningar för elevfokus, faktabaserade
beslut samt attityder som möjliggör ständiga förbättringar i verksamheterna.
 
Stiftelsen följer upp kvaliteten i verksamheterna utifrån följande tre kvalitetsdimensioner:
 
Strukturkvalitet
- Inom begreppet strukturkvalitet ryms sådana faktorer som skapar förutsättningar för verksamheterna
att genomföra sitt uppdrag. Det kan handla om medarbetarnas kompetens, resursfördelning, lokaler
med mera.
- Insamlade data visar att Stiftelsen Bladins Skola har hög strukturkvalitet inom ett flertal parametrar,
inte minst vad gäller lärares kompetens, där både grundskolan och gymnasieskolan tillhör de skolor i
landet med absolut högst andel legitimerade och behöriga lärare. Vi ser också att beslut kring
resursfördelning inom stiftelsens enskilda verksamheter allt mer baserats på insamlade data med
koppling till elevernas behov  det som inom begreppet kvalitetskultur beskrivs som faktabaserade
beslut och kundorientering. Ett exempel på detta är de stödstrukturer som grundskolan skapat för
särskild undervisningsgrupp.
 
Processkvalitet
- Inom begreppet processkvalitet ryms de processer som är direkt nödvändiga för att genomföra en
verksamhets syfte och nå dess mål. Inom utbildningsverksamheter handlar det om undervisningen,
elevhälsoarbetet och mentorskapet. Processkvalitet handlar även om sådana processer som möjliggör
genomförandet av verksamhetens syfte, till exempel kompetensutvecklingsarbetet och
rekryteringsprocesser.
- Den påvisat höga strukturkvaliteten, inte minst vad gäller andelen legitimerade och behöriga lärare,
bidrar till en generellt hög kvalitet på undervisningen i Bladins samtliga verksamheter, vilket bekräftas
av insamlade data i samband med elevenkäter och fokusgruppintervjuer. Grundskolan har en lång
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av insamlade data i samband med elevenkäter och fokusgruppintervjuer. Grundskolan har en lång


tradition av högkvalitativ undervisning som bibehållits under läsåret 2021/2022 trots utmaningarna
med pandemin. Gymnasieskolan ser ut att ha vänt en negativ trend, där eleverna i allt högre grad
upplever mer delaktighet i sin utbildning och där eleverna uppger att undervisningen allt mer anpassats
efter deras behov och önskemål. På liknande sätt ser vi att den omfattande kvalitetsutvecklingsresa
som den internationella skolan påbörjade för tre år sedan började skörda frukt under läsåret
2021/2022. Detta syns inte minst i undervisningskvaliteten, som är mer likvärdig och anpassad efter
elevernas behov.
 
Servicekvalitet
- Inom begreppet servicekvalitet ryms sådana faktorer som bidrar till hög service gentemot kund
(elever) och intressenter (vårdnadshavare, personal, samhället). Det handlar väldigt mycket om den
upplevda kvaliteten. Här har vi sett att det spretar en del både mellan verksamheterna, men också
mellan t ex elever respektive vårdnadshavare. Eleverna är generellt betydligt mer positiva än
vårdnadshavarna. Detta är mest märkbart på internationella skolan men delvis även på grundskolan. En
del av detta kan härledas till den aviserade flytten. Önskemål finns även att den generella
kommunikationen utvecklas ytterligare. 
- Mellan förskolorna skiljer sig också servicekvaliteten en hel del. På Montessoriförskolan är
vårdnadshavare generellt mycket positiva kring verksamhetens kvalitet, medan det råder mer delade
meningar på Bladins International Preschool. En förklaring till detta är att vårdnadshavares
förväntningar inte alltid motsvarar det uppdrag som förskolorna ska leverera i enlighet med sitt
uppdrag  detta gäller inte minst vårdnadshavares förväntningar kring undervisning i engelska. 
 
Utöver nämnda tre kvalitetsdimensioner följs även verksamheternas resultat, det vill säga elevernas
betyg, omdömen och meritvärden, upp i stiftelsens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.
Skolornas resultat redovisas i respektive verksamhetsdel i förvaltningsberättelsen.
 
Drygt 18 månader efter att SIQ konstaterade att Stiftelsen Bladins Skola hade en begynnande
kvalitetskultur, kan sägas att stiftelsens verksamheter nu har en i väsentliga delar implementerad
kvalitetskultur. Viktigt framåt är att hålla i och hålla ut, justera där det behöver justeras, undvika
parallellprocesser, samt systematisera kvalitets- och utvecklingsarbetet ytterligare, så att
kvalitetskulturen på sikt kan institutionaliseras i alla delar av stiftelsen. En stark kvalitetskultur kommer
att bidra till att stiftelsens elever utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma unga människor som
är väl förberedda att förverkliga sina drömmar i en global värld av mångfald.
 
 
Fokusområde HR
Under räkenskapsåret har HR-avdelningen haft fokus på employer branding. För att attrahera de rätta
talangerna och låta kandidaterna lära känna Bladins, har en karriärsida med ett professionellt och
personligt intryck implementerats. Karriärsidan är kopplad till ett rekryteringssystem som gör det enkelt
att ansöka men som även förenklar processen för rekryterande chef. Som ett led i arbetet med
employer branding har alla chefer samt övrig personal som arbetar med sociala medier, fått utbildning i
LinkedIn. HR har även tillsammans med IT arbetat med att förbättra och förtydliga Bladins on- och off-
boardingprocesser för att säkerställa att nyanställda får rätt introduktion till vår verksamhet.


 
Bladins personalförmåner har utvecklats och förtydligats som ett led i att behålla befintlig personal. T ex
har alla medarbetare fått möjlighet till förmånscykel och medarbetare med semestertjänst har
möjlighet till semesterväxling. 
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HR-avdelningen har påbörjat arbetet med att utveckla ett ledarskapsprogram som kommer startas upp
under nästa verksamhetsår.
 
Vi har fortsatt arbetat med att förbättra processer kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mallar för
årlig uppföljning har tagits fram och mallar för medarbetarsamtal har reviderats i samråd med facken. 
 
 
Fokusområde Ekonomi
Under räkenskapsåret har ekonomiavdelningen fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra den interna
redovisningen genom att säkerställa att kostnader och intäkter hamnar på den enhet där de hör
hemma, allt för att stärka den ekonomiska styrningen och att beslut fattas utifrån rätt förutsättningar.
Arbetet med att ta fram relevanta KPI:er för att förenkla benchmark med andra skolor har påbörjats
och kommer fortgå under nästa verksamhetsår. Vi har även arbetat med projektredovisning för att
kunna följa satsningar som löper över flera år. 


 
Vi har fortsatt utvecklingen av våra olika processer och förbättrat mallar och rutiner, främst kravrutinen,
samt stadigt ökat andelen elektroniska fakturor. Regelbundna möten med rektorerna har upprättats för
uppföljning samt för att skapa ännu större ekonomisk förståelse.


 
Som ett led i hållbarhetsarbetet är vi anslutna till konceptet Handla hållbart, ett nätverk för privata
företag främst inom vård och skola.  Det innebär ramavtal med attraktiva priser och tydlig hänvisning till
klimatsmarta val. Detta har förenklat inköpsarbetet och ökat lönsamheten för en hållbar framtid.
 
 
Fokusområde IT
Bladins IT-avdelning har under året fortsatt arbetet med att skapa en driftsäker och kostnadseffektiv
IT-miljö. Samtlig personal har idag centralt hanterade pc-datorer vilket underlättar vid hanteringen av
uppdateringar och support. Äldre utdaterade stationära klassrumsdatorer har avvecklats och flera
klassrum har utrustats med nya projektorer och högtalare. 


 
Äldre servrar har avvecklats och en genomlysning av befintliga nätverk har gjorts för att kunna optimera
och anpassa kapaciteten utifrån nuvarande och framtida behov. En beställning för uppgradering av det
trådlösa nätverket har gjorts och arbetet med utbytet har gjorts under sommaren 2022.


 
En integration för automatiserad hantering av användarkonton för både personal och elever har införts
under våren. Detta innebär att stora delar av den tidigare manuella hanteringen numera sker per
automatik. Integrationen har också medfört utökade möjligheter för Single Sign On till flertalet av de
system som används inom verksamheten.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18
Nettoomsättning 190 342 195 414 191 814 190 051 183 324
Årets resultat 1 208 5 983 6 095 -3 687 -3 143
Balansomslutning 133 539 136 206 128 995 128 658 129 426
Soliditet (%) 25 24 21 16 19
Medeltal årsanställda 196 197 201 233 240
Medeltal elever (inkl fritids) 1 966 2 037 2 058 2 110 2 031
      


För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Stiftelsen har sitt säte i Malmö.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Stiftelsens styrelse beslutade hösten 2020 om försäljning av fastigheten Odense 4 som är i stiftelsens
ägo. Försäljningen förväntas att genomföras under slutet av 2022 alt inledningen av 2023. 
 
Stiftelsen har ett öppet bygglovsärende som rör förskolorna. Beslut om detta väntas hösten 2022. 


Stiftelsen Bladins ser det som en viktig uppgift att erbjuda skolplatser till de familjer som kommer till
Sverige ett kortare tag för att arbeta. En utmaning är att vi saknar möjlighet att erbjuda förskoleplatser
till de internationella familjerna. Detta är en viktig fråga för barnen, familjerna och även Sveriges
konkurrenskraft på en global arbetsmarknad. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Stiftelsen ser behov att låta gymnasieskolan växa för att kunna erbjuda fler elever möjlighet att gå på
vår gymnasieskola och samtidigt skapa nya goda lärmiljöer. En översyn av gymnasieskolans
dimensionering har genomförts av styrelsen. Under hösten 2022 fortsätter arbetet med att precisera
utformning och lokalisering.
 
Stiftelsen Bladins anser att friskolereformen från 1992 är en bra reform men vi ser också att systemet
behöver utvecklas. Bladins ser att skolors kösystem kan komma att ändras och välkomnar detta.
Samtidigt önskar Bladins att det  även fortsatt ges en möjlighet för vårdnadshavare som efterfrågar en
särskild pedagogik att få sina önskemål tillgodosedda.


Stiftelsen Bladins skola ser att diskussionen om friskolornas finansiering kan leda till förändringar i
ekonomiska resurser till våra skolor. Bladins bedrivs i stiftelseform och eventuellt överskott
återinvesteras i verksamheten med enda syfte att öka elevernas möjlighet att lyckas. En reformerad
skolpeng måste garantera att elever i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. Bladins ser
med oro på en utveckling där det blir svårare att ersättas för nödvändiga extraordinära insatser för
elever med behov av särskilt stöd. Vi emotser möjligheten till ett system där ersättning för extra stöd
blir transparent och mer förutsägbart. 


Kostnaderna för el och råvaror samt räntekostnader förväntas öka under räkenskapsåret 2022/2023,
vilket kommer innebära en utmaning för stiftelsens ekonomi.
 
Den rådande lärarbristen i Sverige är ytterligare en riskfaktor för Bladins för att kunna bibehålla den
höga andelen legitimerade och behöriga lärare samt skolornas höga kvalitet. 
 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not


1
2021-07-01


-2022-06-30
2020-07-01


-2021-06-30  
 


kassaflödesanalys med noter.


Verksamhetsintäkter      
Elevintäkter  21 529 516  21 014 156  
Statliga och kommunala ersättningar  167 610 674  172 821 328  
Gåvor 2 40 288  53 031  
Övriga intäkter  1 161 676  1 525 612  
Summa intäkter  190 342 154  195 414 127  
      
Verksamhetskostnader      
Böcker, skolmaterial, skolmåltider och skolhälsovård  -21 592 289  -18 727 486  
Personalkostnader 3 -130 072 756  -130 449 178  
Övriga externa kostnader 4, 5 -31 485 843  -32 593 527  
Avskrivningar anläggningstillgångar  -3 904 532  -4 015 892  
Summa verksamhetskostnader  -187 055 420  -185 786 083  
      
Rörelseresultat  3 286 734  9 628 044  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  21 993  64 992  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 710 773  -2 198 461  
Summa finansiella poster  -1 688 780  -2 133 469  
Resultat efter finansiella poster  1 597 954  7 494 575  
      
Resultat före skatt  1 597 954  7 494 575  
      
Skatt på årets resultat 6 -389 607  -1 511 202  
Årets resultat  1 208 347  5 983 374  
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Balansräkning Not


1
2022-06-30 2021-06-30


 
 


TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 7 89 355 478  90 451 960  
Markanläggning 8 3 165 665  2 809 164  
Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 5 261 424  6 258 974  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 0  0  
Inventarier, verktyg och installationer 11 872 442  1 213 037  
  98 655 009  100 733 135  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Uppskjuten skattefordran 12 5 060 903  5 450 510  
  5 060 903  5 450 510  
Summa anläggningstillgångar  103 715 912  106 183 645  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 180 834  1 053 043  
Aktuella skattefordringar  1 741 784  1 741 784  
Övriga fordringar  720 662  1 098 287  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 045 026  4 310 936  
  7 688 306  8 204 050  
      
Kassa och bank 14, 15 22 135 115  21 818 730  
Summa omsättningstillgångar  29 823 421  30 022 780  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  133 539 333  136 206 425  
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Balansräkning Not


1
2022-06-30 2021-06-30


 
 


EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Stiftelsekapital  10 000  10 000  
Balanserat resultat  32 427 491  26 444 116  
Årets resultat  1 208 347  5 983 374  
Summa eget kapital  33 645 838  32 437 490  
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 16 0  0  
Summa långfristiga skulder  0  0  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 16 70 700 000  72 300 000  
Leverantörsskulder  4 500 134  3 689 768  
Övriga skulder  2 257 484  2 261 485  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 22 435 877  25 517 682  
Summa kortfristiga skulder  99 893 495  103 768 935  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  133 539 333  136 206 425  
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Rapport över förändringar i eget kapital   


 


 Grund Balanserat resultat Summa
 kapital inkl årets resultat eget kapital
    
Ingående eget kapital 2020-07-01 10 000 26 444 117 26 454 117
    
Årets resultat  5 983 374 5 983 374
    
Utgående eget kapital 2021-06-30 10 000 32 427 491 32 437 491
    
    
Ingående eget kapital 2021-07-01 10 000 32 427 491 32 437 491
    
Årets resultat  1 208 347 1 208 347
    
Utgående eget kapital 2022-06-30 10 000 33 635 838 33 645 838
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Kassaflödesanalys Not


1
2021-07-01


-2022-06-30
2020-07-01


-2021-06-30  
 


Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  1 597 954  7 494 575  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  1 597 954  7 494 575  
      
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      
    Av- och nedskrivningar  3 904 532  4 015 892  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet  5 502 486  11 510 467  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga fordringar  515 745  -1 328 538  
Förändring av kortfristiga skulder  -2 275 440  2 827 601  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 742 791  13 009 530  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 826 406  -1 207 485  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 826 406  -1 207 485  
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av lån  -1 600 000  -1 600 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 600 000  -1 600 000  
      
Årets kassaflöde  316 385  10 202 045  
Likvida medel vid årets början  21 818 730  11 616 685  
Likvida medel vid årets slut  22 135 115  21 818 730  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster
på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkterna har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skyldighet
att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är
det en gåva.
 
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
 
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som stiftelsen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
 
I de fall stiftelsen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen fått eller kommer att få.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
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Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.


 
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader 10-100 år  
Nedlagda utgiftet på annans fastighet 20 år  
Markanläggningar på egen fastighet 20 år  
Markanläggningar på annans fastighet 12 år  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år  
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   


Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme      100 år
- Stomkompletteringar, innerväggar, mm   50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm   20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm    40 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm   10-25 år
 
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
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Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
 
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
balansdag.
 
Eventualförpliktelse
En eventualförplikteler tas upp i not när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer
att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver
dessa avgifter.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och
har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel
redovisas i investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.


Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.


Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.


Medeltal årsanställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.


Medeltal elever (inkl fritids)
Medelantal elever inkl fritids under räkenskapsåret.
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Not 2 Erhållna gåvor
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Gåvor redovisade i resultaträkningen    
Företag 40 288 53 031  
Summa 40 288 53 031  
    


 
Not 3 Anställda och personalkostnader
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 138 141  
Män 58 56  
 196 197  
    
Löner och andra ersättningar    
Samtliga anställda och styrelsearvode 90 466 731 90 979 272  
 90 466 731 90 979 272  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för samtliga anställda 1) 7 178 849 7 170 903  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 29 433 840 29 667 774  
 36 612 689 36 838 677  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 127 079 420 127 817 949  
    


1) Av pensionskostnaderna avser 0 kr (0) stiftelsens styrelse avseende 8 (8) personer.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor styrelse 50 % 50 %  
Andel män styrelse 50 % 50 %  
    
Andel kvinnor skolledning 67 % 67 %  
Andel män skolledning 33 % 33 %  
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Andel män skolledning 33 % 33 %  


Not 4 Leasingavtal
Siftelsen har ingått hyresavtal av operationell natur enligt nedan. Avtalen gäller hyra av fem
lokaler/byggnader:
- Rönneholmsgårdens huvudbyggnad
- Rönneholmsgårdens annex
- Trädgårdsmästarbostaden vid Rönneholmsgården
- Europaporten
- Davidshall
Leasingavtal finns för datorer, kopieringsmaskiner/skrivare och kaffeautomater. 


Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 14 821 945 kr (13 592 586), varav                
hyror utgör 11 321 958 kr (11 187 942) och leasingavgifter avseende kopiatorer, datorer mm                
utgör 3 499 987 kr (2 404 644).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Inom ett år 14 140 535 12 064 496  
Senare än ett år men inom fem år 48 122 414 47 336 641  
Senare än fem år 18 767 561 27 625 161  
 81 030 510 87 026 298  
    


 
Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.
 
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
KPMG AB    
Revisionsuppdrag 213 125 184 875  
Övrig rådgivning 270 250 110 000  
 483 375 294 875  
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Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -389 607 -1 511 202
Totalt redovisad skatt -389 607 -1 511 202
   


 
Aktuell skattekostnad avser skattekostnad hänförlig till tidigare beskattningsår. Uppskjuten skatt avser
tempoära skillnader på byggnader och mark, markanläggningar, inventarier samt skattemässiga
underskott (se vidare not 12).
 
Avstämning av effektiv skatt
  2021-07-01  2020-07-01
  -2022-06-30  -2021-06-30
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  1 597 954  7 494 575
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 -329 179 20,6 -1 543 882
Ej avdragsgilla kostnader 4,3 -68 727 0,8 -60 983
Ej skattepliktiga intäkter -0,5 8 299 -0,1 10 924
Skatt hänförlig till tidigare år 0,0  0,0  
Omvärdering uppskjuten skatt 0,0  -1,1 82 739
Redovisad effektiv skatt 24,4 -389 607 20,2 -1 511 202
     


 
Not 7 Byggnader och mark
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 144 931 918 144 931 918  
Inköp 700 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 145 631 918 144 931 918  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 145 631 918 144 931 918  
    
Ingående avskrivningar -54 479 958 -52 377 266  
Årets avskrivningar -1 796 481 -2 102 692  
Utgående ackumulerade avskrivningar -56 276 439 -54 479 958  
    
Utgående redovisat värde 89 355 479 90 451 960  
    
Bokfört värde mark 62 271 013 62 271 013  
 62 271 013 62 271 013  
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Not 8 Markanläggningar
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 6 110 133 5 121 208  
Inköp 647 500 988 925  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 757 633 6 110 133  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 6 757 633 6 110 133  
    
Ingående avskrivningar -3 300 969 -3 053 428  
Årets avskrivningar -291 000 -247 541  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 591 969 -3 300 969  
    
Utgående redovisat värde 3 165 664 2 809 164  
    


 
Not 9 Nedlagda utgifter på annans fastighet
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 11 184 355 11 184 355  
Inköp 50 163 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 234 518 11 184 355  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 11 234 518 11 184 355  
    
Ingående avskrivningar -4 925 381 -3 877 706  
Årets avskrivningar -1 047 712 -1 047 675  
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 973 093 -4 925 381  
    
    
Utgående redovisat värde 5 261 425 6 258 974  
    


 
Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 5 867 760 5 867 760  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 867 760 5 867 760  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 5 867 760 5 867 760  
    
Ingående avskrivningar -5 867 760 -5 867 760  
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 867 760 -5 867 760  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
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Utgående redovisat värde 0 0  


    
 
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 11 626 780 11 408 219  
Inköp 428 743 218 561  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 055 523 11 626 780  
    
    
Totalt anskaffningsvärde 12 055 523 11 626 780  
    
Ingående avskrivningar -10 413 743 -9 795 756  
Årets avskrivningar -769 338 -617 987  
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 183 081 -10 413 743  
    
Utgående redovisat värde 872 442 1 213 037  
    
    


 
Not 12 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
    
2022-06-30    
    
Temporära skillnader
 


Uppskjuten
skattefordran


Uppskjuten
skatteskuld


Netto
 


Byggnader och mark 3 289 949 0 3 289 949
Markanläggningar 0 0 0
Övriga temporära skillnader 0 0 0
Skattemässiga underskottsavdrag 1 628 240 0 1 628 240
Omvärdering uppskjuten skatt tidigare år 142 714  142 714
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 5 060 903 0 5 060 903
    
2021-06-30    
    
Temporära skillnader
 


Uppskjuten
skattefordran


Uppskjuten
skatteskuld


Netto
 


Byggnader och mark 3 697 460 0 3 697 460
Markanläggningar 0 0 0
Övriga temporära skillnader 0 0 0
Skattemässiga underskottsavdrag 1 656 542 0 1 656 542
Omvärdering uppskjuten skatt tidigare år 96 508  96 508
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 5 450 510 0 5 450 510
    







Stiftelsen Bladins Skola
Org.nr 846001-0948


27 (29)
 


   
 


    


 
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förutbetalda kostnader 3 170 390 2 861 620  
Upplupna intäkter 874 635 1 449 316  
    
 4 045 025 4 310 936  
    


 
Not 14 Likvida medel
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Banktillgodohavanden 22 135 115 21 818 730  
 22 135 115 21 818 730  
    
    


 
Not 15 Checkräkningskredit
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 3 000 000  
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0  
    
    


 
Not 16 Förfallotid för skulder
Omklassificering av Långfristiga skulder kreditinstitut till kort då lånet omförhandlas varje år i oktober
och läggs om per den siste 2022-09-30.
 
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förfaller till betalning:    
Inom ett år 70 700 000 72 300 000  
 70 700 000 72 300 000  
    
    


 
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Förutbetalda intäkter 2 369 111 3 917 363  
Personalrelaterade kostnader 19 160 808 20 396 641  
Övriga upplupna kostnader 905 958 1 203 678  
 22 435 877 25 517 682  
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Not 18 Ställda säkerheter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
För egna skulder och avsättningar:    
Pantbrev i Malmö Odense 4 87 000 000 87 000 000  
 87 000 000 87 000 000  
    


 
Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga förändringar har skett efter balansdagen.
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Malmö den 4 oktober 2022
 
 
 
  
Jürgen Müller Sten-Bertil Olsson
Ordförande Vice ordförande
  
  
  
Yvonne Brogaard Nelson Marie Marklund
Ledamot Ledamot
  
  
  
Fredrik Bendroth Karin Larsson
Ledamot Ledamot
  
  
  
Jesper Frantzich Stephanie Affentranger
Ledamot Ledamot
  


 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Jacob  Kvarnhammar Andréa Åkesson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
KPMG AB KPMG AB
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