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FöräldraForum Möte måndagen 28 november kl. 18:30 – 20:30 

Plats; Lärarrummet Sturebyskolan 

Ellen Luijkx öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

1. Mötesordförande:  Ellen Luijkx 

Mötessekreterare:  Pernilla Bäckius 

 

2. Kort presentation av närvarande styrelserepresentanter 

 

3. Protokoll FF möte 10:e oktober 2011; minnesanteckningar möte 24 oktober; 

Protokoll årsmöte 24 oktober 2011, se hemsidan;  www.ffsturebyskolan.se  

Föregående protokoll godkänns utan frågor. 

 

4. Rektor, Lars Ljungman,  hade fått förhinder och kunde inte närvara på mötet. Biträdande rektor för 

Förskoleklass – årskurs 3, Cecilia Nilsson, är ombud. 

 Intagning nya elever ht 2012  

Det är många barn i Sturebyskolans upptagningsområde. Skolan ska erbjuda alla barn en plats eller ordna en 

plats i en annan skola inom 2 km avstånd från elevens hem. Sturebyskolan kommer framöver antagligen inte 

kunna ta emot alla barn. För närvarande finns det lediga platser på bl.a. Östbergaskolan och Bäckahagens 

skola. Trots det är trycket högt på Sturebyskolan, skolan är väldig populär. När barn som tillhör 

upptagningsområdet för en viss skola inte får plats på den skolan kan föräldrarna överklaga. 25 

överklaganden gjordes under våren 2011 till Sturebyskolan. Detta resulterade i  4 klasser för åk 0. Framöver 

kommer antagligen även grannskolorna vara fulla. Detta beror dels på en generationsskiftning, dels på en 

förtätning i de olika områdena. För tillfället fortsätter Sturebyskolan med att ta in fyra föreskola klasser 

istället för tre.  Till HT 2012 är planen att skolan kommer att fortsätta att ta in elever utifrån till årskurs 7. 

Skolans intention är att hålla ner elevantalet per klass, det ska inte vara fler än 25 i varje klass. Det finns en 

vilja och tanke att behålla detta framöver. Prognosen för de närmaste tre åren för Sturebyskolan är en 

ökning med 60 barn. Antal elever Sturebyskolan; HT 2011, 980 barn; 2014 kring 1040. 

 Paviljongen 

Trots att paviljongen är beställt för 120 elever har skolan tänkt ta in kring 100 elever (åk 0) som kommer att 

ha sin verksamhet på övervåningen och 50-60 dagisbarn på undervåningen. Det kommer inte att byggas en 

matsal i paviljongen. All verksamhet för åk 0 är tänkt ska ske i paviljongen men i nuläget finns det inte ännu 

en plan eller rutin för 2012. En organisationsgrupp arbetar med hur skolan ska arbeta med lågstadiet. 

 Matsalssituationen  

Lunchen är förlagd mellan kl. 10.30 – 12.30. En förändring i matsalsschemat har införts, 6- åringarna kommer 

10 min tidigare än förut. En förändring som matsalspersonalen anser positiv. Den trängsta sektorn är 6-

åringarna. Årskurs 1-3 har ännu ej en ökning på elever. Skolpersonal och matsalspersonal har möten ang. 

situationen i matsalen. Kan mattiderna förändras? Kan tiden i matsalen förändras? Det går inte att äta 

tidigare än vad eleverna redan gör, ej heller senare. Diskussioner förs om att få ner elevantalet i matsalen. 

Eleverna äter både lunch och mellanmål i matsalen, förutom avd. Grodan som äter mellanmål i sina egna 

lokaler. Frågan angående matsal situationen har lyfts i elevrådet. 

# Förslag från Föräldraforum om att eleverna i åk 0 kan äta i sina klassrum. Detta genomförs på andra skolor. 

Är det en fråga om kostnad, hygien, förpackning?  Borde dock vara genomförbart. 

Fredag 2 december är det skolråd och representanter från Föräldraforum deltar. Ämnet kommer att tas upp 

på skolrådet.      

 En ökning av NMI (Nöjd Medarbetare Index)har skett från 60 till 70. Se Sturebyskolans hemsidan. 

Cecilia Nilson avslutar 
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5. Diskussion / godkännande av följande dokument: 

a) Julmarknadsstrategi  - dokumentet  ang. deltagande klasser godkänt. 

Frågan om hur de deltagande får tillgång till sin del av pengarna som julmarknaden genererar. I nuläget 

ansöker man om sin del hos kassören och redovisar att man t.ex. har varit på skolresa. Det betyder att 

klassen har legat ute med pengar. Resan har redovisats i en berättelse och efter det har klassen fått ut 

sina pengar. Det råder olika meningar om förfarandet. Förslag på att klassen efter varje arrangemang får 

reda på hur mycket pengar klassen får och att de sedan tar hand om sin del på egen hand exempelvis 

genom klasskonton. Opponering på detta – klasserna ska inte behöva känna sig tvingade till att starta 

klasskonton. Inte bra att enskilda föräldrar tar ansvar för hela klasskassan, utan det är bättre att ansvaret 

ligger hos kassören. Förslag från Föräldraforum är att använda webben mer och uppmuntra eleverna att 

skriva och berätta om sin resa, för att sedan publicera berättelserna på webben. Kassör Anna Riby ska ta 

fram ett förslag till förfarandet av pengar från julmarknad, cykeldag etc. som arrangeras av FF. 

b) FF Styrelserepresentanternas roll – dokumentet godkänt 

 

6. Fritids hemmet Skutan  

Fritidshemmet Skutan behöver FF hjälp med att öka engagemang i deras förening.  

Styrelserepresentant Annika Gillegård förklarar nuvarande situation. I dagsläget finns det en 

föräldraförening på Skutan och en på Sturebyskolan som inte samarbetar med varandra och det finns ett 

önskemål om ett samarbete. Skutan är en fritidsverksamhet, en fritidsklubb, som drivs av föräldraföreningen 

på Skutan. 1994 kom ett beslut om att skolorna inte står för fritidsverksamheten efter årskurs 3. Idag är det 

en situation då föräldraföreningen får stadens bidrag som fristående aktör. Personalen på verksamheten är 

anställd av skolan och lokalerna är skolans. Det finns inget tydligt avtal med skolan. Föräldraföreningen hade 

årsmöte och då lyftes ansvarsfrågan för fritidsklubben. Fördelningen av ansvaret är oklar. Vilka alternativ 

finns? Om skolan tar hela ansvaret? Om föreningen tar hela ansvaret? 

Fritidsklubben är en fristående förening och kan därför ta ut en större avgift för sin verksamhet. Avgiften är 

ca 600 kr/mån. Avgiften möjliggör en annan slags aktivitet. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan den höga 

avgiften sätta stop för en del elever där familjerna inte har möjlighet att betala en extra avgift. Avgiften 

täcker till stor del personalkostnaderna, men även inköp av mat och material. Lokalerna behöver de inte 

betala för. Personalen på Skutan är även ute i klasserna och stöttar upp. Skutan anser att det är orealistiskt 

att föreningen tar allt personalansvar och ställer frågan om vad som händer om skolan tar allt ansvar? Skolan 

är skyldig att erbjuda elever i årskurs 4-5 fritidsverksamhet. Rektor, Lars Ljungman, ska, enligt representant 

från Skutan, ha sagt att fritidsverksamheten inte ska prioriteras på skolans bekostnad. Ett förslag är att 

anpassa avgiften – en kommunal avgift; lika för alla. En avgift som är en del av skolan. Kvällsverksamheten 

påverkas inte. Det är Fritids Stockholm och stadsverksamheten som tar hand om den. Om skolan tar över 

hela ansvaret kan möjligen en grupp i föräldraforum ha kontakt med fritidsklubben. Många vet inte vad 

Skutan är och hur den drivs. Ett önskemål är att informationen förbättras. Det är viktigt att informationen 

når ner till lågstadiet och att föräldrarna får veta mer om verksamheten. Planen är att Skutan ska bjuda in 

föräldrar till ett extra årsmöte för att informera dem. 

Det är viktigt att det finns en verksamhet för årskurs 4 och 5. Förslag på att representanter håller kontakt 

med Skutan, vara en del av framtiden av deras verksamhet. 

 

7. Status uppdatering av arbetsgrupperna:  (2 min.) 

 Julmarknad  Marina Tjelving, sammankallande 

(Britt-Marie Kronfjäll, Gunilla Johansson) 

Resultatet från julmarknaden den 27 november 2011 var ca 70.000 – 72.000 (kostnader ska dock räknas 

bort, men det var inte så mycket). Det var många besökare på julmarknaden och det rådde en positiv anda 
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hos samtliga. En utvärdering av julmarknaden kommer att ske. Vinsterna som blev över lämnas till 

Cykeldagen – gruppen. Tre vinster har ej hämtats ut och dessa ligger kvar i två veckor, sedan tillfaller de 

klasserna som var med och arrangerade årets julmarknad. Förslag om att lämna över vinsterna till ett lotteri 

på fredag 2 dec. då skolan fyller 60 år. Information om skolans 60-årsdag önskas för övrigt. De grejor som ej 

gick åt på julmarknaden har skänkts bort. Personalen på skolan fick fikabrödet, saften skänktes till 

fritidsverksamheten, loppisprylarna skänktes till en välgörenhetsorganisation i Skarpnäck och skridskorna 

skänktes till idrottslärarna. Ett förslag till kommande marknader o.dyl. är att böcker kan skänkas till 

biblioteket. Innan en marknad kan ansvariga se över böckerna innan de säljs. 

 Nattvandring  Johan Gagner, sammankallande 

(Katarina Hjort) 

Johan och Katarina är ej närvarande på dagens möte. FF önskar tydligare instruktioner/ rutiner för hur 

överlämningen av rycksäcken ska ske till nästa nattvandrande klass.  Ellen Luijkx vidarebefordrar detta till 

Johan och Katarina. 

 Trafikgruppen  Ellen Luijkx, sammankallande 

(Marina Tjelving, Karin Johansson, Charlotta Hedvik) 

 Marina och Ellen träffade en journalist från Mitt i Söderort som skrev en artikel om det rådande trafikkaoset 

vid Sturebyskolan. Artikeln publicerades den 1/11. Den 14/11 ägde ett möte med trafikkontoret rum. 

Minnesanteckningar togs av Ellen som ska lägga ut dessa på webben. Det kommer att komma en hemuppgift 

till elever och föräldrar om hur de kommer till och från skolan. Fråga om en diskussion har ägt rum ang. att 

stänga av vägen utanför skolan? Svaret är nej, en sådan diskussion har ej förts. Föräldrarna måste hjälpa till 

att förändra rutinerna kring hur man kommer till och från skolan. Projekt som bilfria veckor och initiativ till 

vandrande skolbussar har tagits. Tanken är att trafiken runt skolan måste minskas. På julmarknaden fanns 

representanterna på plats. Föräldrar som besökte julmarknaden hade möjlighet att lämna önskemål om 

avlämningsplatser och cykelparkering. V. 50 är det ett uppföljningsmöte med Trafikkontoret. Situationen 

kommer att förvärras i och med byggnationen runt skolan. Ett löfte om två trafikljus vid övergångsstället har 

getts av Trafikkontoret på mötet den 14/11 – 2011. Ellen Luijkx följer upp detta löfte. En avlämningsplats kan 

vara en 20 min. parkering. Trafikgruppen jobbar bl.a. för att vid Ladan kan det finnas en möjlighet att 

”parkera” 3-5 min för föräldrar som lämnar sina barn. Även en möjlighet för bussar, vid t.ex. utflykter, att 

parkera där. Kommentar från Föräldraforum angående denna lösning är att det vore kontraproduktivt om 

syftet är att minska trafiken. Varutransporten måste omdirigeras och rektor har varit i kontakt med olika 

leverantörer. I dagsläget innebär parkeringsförbudet att de får stå där 6 min. Diskussion om ett stängsel 

kommer att tas upp på nästa möte. Önskemål om ett informationsmöte innan bygget vid Ladan sätter igång. 

Fråga om buss i Stureby som åker förbi tunnelbanan kommer upp? Det har varit uppe kort med 

trafikkontoret. 

 Elevens arbetsmiljö Helena Ericsson (sammankallande) 

(Veronica Barkman, Lisa Tilahun Englund, Niklas Engelhart) 

Gruppen startades 10/10 – 2011 och har träffats ett par gånger. Gruppen har kommit fram till några 

frågeställningar till rektor och till Stockholm stad. Ett möte med rektor ägde rum fredagen 25/11 – 2011. På 

mötet diskuterades skolsituationen om kvalitet och elevförtätning. Elevintaget ökar, det byggs nya hus och 

med det tillkommer fler antal barn – ett krav på att ta in alla barn. Upptagningsområdet täcker både Stureby 

och Östberga. Det fanns ett underskott på tre miljoner kr. Förtätningen i området och antalet elever har gjort 

att hålet på tre milj. är fyllt. Rektor säger att situationen är under kontroll. En intern arbetsgrupp är tillsatt till 

frågan om matsalen.  Problemet med så många elever är att lokaler saknas. Problem med matsal, slöjd och 

idrott?  Bandhagshallen nyttjas för idrotten, rykten om att hallen ska bli bostäder och vad händer då? Skolan 
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har ett krav på att ta upp elever i upptagningsområdet. År 1014 har Sturebyskola n nått en pik med 1040 

barn. Just nu är det för stora klasser, för många elever/pedagog och det är ohållbart. Det är viktigt att skapa 

en grupp som fungerar och där elevantalet inte överstiger 25 elever/klass, vilket är en mer normal klasstorlek.  

För många elever innebär en försämrad kvalitet. Föräldraforum behöver konkretisera vad de vill uppnå med 

den tillsatta gruppen. Undersöka hur det ser ut på andra skolor? Vad är det som inte fungerar på 

Sturebyskolan? Försöka formulera ett mål till nästa möte. Tanken bakom att skapa en grupp som tar hand om 

frågorna om kvalitet och elevförtätning är: Vad är rimligt? Vad är skolans förväntningar? Vad tänker man på 

sikt? Hur kan man behålla skolans rykte? Syftet med gruppen är att hjälpa eleverna. Hur ska vi hjälpas åt för 

att skydda skolan? Ett samarbete mellan skolan och Föräldraforum behövs. Även kontakt med kommunen 

och politiker från Utbildningsförvaltningen. Det behövs kreativa lösningar för att lösa de olika situationerna 

och problemen på skolan. 

 Engagemang FF  Marita Forsberg, sammankallande 

(Maria Suchowiak, Marina Tjelving) 

 Cykeldag  Agneta Edin, sammankallande 

(Hanna Königslehner, Tina Wigrén, Rania Ekberg, Johan Eriksson) 

Agneta ej närvarande på dagens möte. Hanna informerar kort.  

De har ej kommit någon vart ännu. Gruppen återkommer med mer information längre fram. 

 Skolbibliotek   Helena Kettner Rudberg, sammankallande 

(Erika Larsson) 

Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs – hur kan detta genomföras? Skolans ledning är positiv till att 

få igång verksamheten med skolbiblioteket. Frågan ska diskuteras på skolrådet fredag 2 dec. Rektor har ej 

kommit med mer svar ännu. 

8. Förslag till datum för FF möte läsår 2011-2012 

30 januari, 12 mars, 21 maj 2012 - Datumen klubbades 

9. Frågan runt 

 Undersöka hur eleverna upplever situationen i matsalen och på skolgården. 

 Hur kan elevrådet bli mer aktivt? 

 Ransoneringen av mat, t.ex. köttbullar. 

 Vad finns det för styrdokument/handlingsplan för störningar under lektionstid? För elever som stör 

undervisningen? Finns det en handlingsplan för kontakt med föräldrar vars barn stör undervisningen? 

Nästa möte äger rum 30/1 – 2012; kl. 18:30 -20:30, lärarrummet  

Ellen Luijkx avslutar mötet. 

 

 

Mötessekreterare   Justerare 

Pernilla Bäckius   Ellen Luijkx    

 



5 
 

 


