Sturebyskolan föräldraforum
Mötesprotokoll
I. Närvarande
Rektor Lars Ljungman
Björn Älgamo (9B)
Katarina Hjort (1-3 C)
Kajsa Hammarström (FC)
Helena Ericsson 3A+FA
Madelen Palm 2B+5B
Karin Johansson
Gisela Franzén 2A
Hans Alvenkrona 6C
Anna Lindkvist Adolfsson 2A
Inger Liddin 5A
Karin Gagner 4B + 8B
Catharina Axörn-Gräns 4B+7C
Mats Lindelöw 3B+9A
Ulrika Salander 1B
Greger Assersson 5A
Christina Gustafsson 4C+7D
Axana Haggar 3A+6A
Marina Tjerling 3B+1B
II. Godkännande av föregående mötes protokoll
Föregående protokoll godkändes utan kommentarer
III. Val av protokollförare:
Val av protokollförare: Helena Ericsson
IV. Rektor Inleder
Rektor Lars Ljungman redogjorde för sina tankar och planer.
Bakgrund, Lars
 Lars har en bakgrund som musiker och musiklärare
 Lars har verkat som rektor i Haninge 5 år, sedan 2007 i Stockholms
kommun: Kvickentorpsskolan, Hästagensskolan
 Lars är rektor för Sturebyskolan och Östbergaskolan
 Lars går forskarprogram på Högskolan med ämnet Föräldraalliansen
 Lars kommer forska 50% from höst (uppfattade jag det rätt?)
Ekonomi
 Sturebyskolan (S) och Östbergaskolan (Ö) är en gemensam ekonomisk
enhet efter beslut i utbildningsnämnden
 Under 2008 hade SÖ 6 MSEK i underskott
 Under 2009 hade SÖ 3 MSEK i underskott, i stort sett kopplat till
Östberga






Det är budgetår 2 år i rad. Om man efter 2 års budget år har 0-resultat
eller överskott blir man resultatenhet, annars anslagsenhet. SÖ är nu
anslagsenhet.
Lars siktar på 0-resultat för 2010 för att kunna bli resultatenhet vid
nästa 2 års period
85% av kostnaderna kopplade till personalkostnader
0-resultat ska åstadkommas genom neddragning av den personal som
ej är fast anställd

Organisation
 Ny bitrända grundskolechef sedan 8 Januari är Carina Hallqvist
 Ansökningstid för biträdande rektorer går ut i dagarna. De ska även
undervisa själva
Ansökande till 6-års verksamheten HT-2010
 Hårt tryck på sökande till Sturebyskolan
 Alla som sökt FA till Sturebyskolan i första hand får komma in, 113
sökande
 Två extraklasser för FA måste bildas. Ingen lösning ännu var dessa
klasser ska huseras.
 Det kommer medföra att inga externa 7-or kommer kunna tas emot om
ett tag
 Syskonförtur? – Först strikt geografisk bedömning
 Till Förskoleklass väljer man skola, ej enhet
Klasstorlekar
 Åk 4-5-6 ca 29-30 barn/klass
 (Östberga 17-19 barn/klass)
 Åldersblandade klasser kvar? – inget är heligt, ingen förändring dock
2010/2011
 För nya klasser, tak på max 30 barn
Skolans verksamhet, nuläge och framåt
 Pedagogiska verksamheten OK, god utbildningsnivå på personal
 Relativt ung personal, stort engagemang
 Satsning på pedagogiska verktyg, alla klassrum ska få SmartBoard
 Alla betygssättande lärare ska få egen bärbar dator
 Lärarna ska ta datorkörkort framöver
 Mål att höja slutbetygen till 240 i snitt. Lärarna ska ange hur de ska
öka varje elevs betyg
 Det är få speciallärare i de lägre årskurserna, ska ändras
 Det ska skapas en ny organisation för barn med särskilt stöd, studion.
Ansökningsförfarande för barn att få tillgång till Studion
Sturebyskolan, övrigt
 Ombedd att bli idé-skola inom NO-ämnen för lärarhögskolan, innebär
att ta emot studiebesök
 All mat ska serveras i matsalen, även på lov

V. Öppna frågor
Se ovan

VI. Nästa möte
Nästa möte Föräldrarådet
Tid: Måndag 2010-08-30
Plats: Personalrummet i skolan. Vi möts upp vid stora ingången 18:45. Rektor
bjuder på fika
Mötestid därpå:
Måndag 2010-10-04

Vid pennan,
Helena Ericsson

