Protokoll
Föräldraforums möte måndagen den 30 januari 2012 kl. 18.30-20.40
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Information från rektor Lars Ljungman
Valet till förskoleklass HT 2012. Skolan har plats för 108 F-klass elever. I skolområdet finns 125 barn
som kan välja Sturebyskolan och 10 barn utanför skolområdet har syskonförtur till platserna. Detta
betyder att platserna sannolikt inte kommer att räcka för alla som söker sig till skolan. Skolan har
fattat ett ”icke-beslut” om att det inte kommer att skapas tillfälliga lokaler som paviljonger detta år.
Sturebyskolan blir nu ett eget rektorsområde och Lars Ljungman är inte längre rektor för
Östbergaskolan. Ekonomiskt innebär detta att läget blir oförändrat. Sturebyskolan får mindre stöd i
form av socioekonomiska bidrag men samtidigt har Sturebyskolan ett bättre ekonomiskt resultat
totalt än Östbergaskolan. Sturebyskolan blir också en resultatenhet, vilket innebär att skolan kan få
ta del av sitt överskott om det blir något sådant och skolan får en investeringsbudget på 500 kr per
elev att använda till t.ex. IT-utveckling.
Till läsåret 2012/2013 kommer eleverna i årskurs 3 att splittras på tre olika klasser och man ska skapa
tre nya fungerande grupper till årskurs 4. information går ut till berörda föräldrar.
Den 16 februari kl. 18.00 bjuds föräldrar in till ett möte om betyg och bedömning. Till mötet kommer
Fredrik Kihlström som arbetar som SO-lärare och som på 20 procent är knuten till Göteborgs
universitet. Mötet kommer också att handla om hur man som förälder kan hjälpa och stötta sitt
barn med matematik.
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Grupp om elevantal/arbetsmiljö
Carola Hällgren som jobbar för att det ska byggas fler skolor i Enskede deltog. Antalet barn i Enskede ökar
kraftigt under de kommande åren och redan nu saknas skolplatser nära barnens hem. Carola m.fl. har
startat en Facebookgrupp; ”Fler skolor i Enskede” och uppmuntrar alla föräldrar att engagera sig i frågan.
Gruppen elevantal/arbetsmiljö har träffats och jobbar på en plan för sitt arbete som kommer att fokusera
på kapacitetsfrågan och konsekvenser av förtätningar som görs på skolan. Gruppen kommer att hålla
kontakt med Carola Hällgren.
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Protokoll från Föräldraforums möte den 28 november 2011.
Protokollet godkändes. Minnesanteckningar från Ellen Luijkx möte med Lars Ljungman den 16 december
läggs är utlagd på nätet. Förslaget till att ordförande och rektor kan ha ett möte mellan två FF möten för att
få en snabbare återkoppling på frågor som har tagits upp på FF mötet när rektorn inte var närvarande
klubbades.
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Skolrådets möte den 2 december 2011
Helena Kettner Rudberg rapporterade från mötet. Frågor som togs upp var bland andra:
 Idrottshallens duschar
 Önskemål om fler leksaker i förråden
 Matransonering. Alla barn får en portion enligt tallriksmodellen. Sedan får de ta om, men inte
bara till exempel köttbullar, utan en komplett portion.
 I matsalen serveras lättmargarin till smörgåsarna. Skolan menar att detta är en
rekommendation från Livsmedelsverket. Flera föräldrar vill att det i stället ska serveras
Bregott och kommer att jobba för det genom att hänvisa till aktuell forskning i ämnet.
 Rastvakter. Flera föräldrar upplever att det saknas vuxna på skolgården under rasterna.
Rektorn menar att det är brist på resurser och tipsar daglediga föräldrar om att komma till
skolan på rasterna. Flera föräldrar i FF menar att detta är skolans ansvar och att skolan ska
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garantera elevernas trygghet, på lektioner likväl som på raster. Alla uppmanas att anmäla
incidenter till rektorn.
Toaletternas status. Skolan bytte per 1 jan. städbolag och hoppas att städningen förbättras.
På Grodan ska det ha förekommit toaskola, något som kanske kan utökas till fler avdelningar.

Status uppdatering av arbetsgrupperna
Julmarknad – Fördelning av pengar sker nu.
Nattvandring – På hemsidan finns lista över vilka klasser som nattvandrar när.
Trafikgruppen – Har varit med och ordnat trafikljus vid gång- och cykelbanan. Skickat trafikenkät till
alla. Som kompensation för bygget vid matsalen ska lekparken rustas upp. Trafikgruppen föreslår
att försöka få mer kompensation för byggandet av höghusen vid matsalen; grusplanen ska bli
konstgräsplan? Lotta Gunnarsson (3B), Peter Flemström och Göran Enhörning kommer att engagera
sig i frågan. Förslag; bilfria veckor blir v. 19-21 och v. 35-37. Förslaget klubbades.
Informationsgruppen – Har gjort en jättefin folder som kan delas ut till alla föräldrar vid skolstart. Om
man har synpunkter på foldern; v.v. ta kontakt med informationsgruppen. Bör tryckas upp i ca 3000
ex för att det ska bli mest ekonomiskt.
Cykeldag – Arrangeras av åk 2 den 6 maj.
Skolbibliotek – Finns idag ett obemannat rum med böcker som inte är uppdaterat. Enligt skollagen
ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Rektorn vill att arbetslagen tar initiativ till att ett
”riktigt” skolbibliotek skapas. Alla verkar positivt inställda.
Fritidsverksamheten Skutan – Oklar framtid för Skutan.
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Skolresebidrag
De klasser som har varit med och arrangerat julmarknaden och cykeldagen kan söka pengar för en
klassresa. Ansökan görs till FF’s kassör Anna Riby som också godkänner. En reserapport ska skrivas efter
genomförd skolresa. En viss del av vinsten, eller ett visst belopp, ska sparas till FF’s kassa varje år. Kassören
återkommer med förslag på storleken på belopp till nästa möte.
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Frågor till skolrådet
Förskoleklasserna har inte haft någon idrott under detta läsår. Vilka åtgärder kommer att vidtas i
matsalen?
Vid protokollet
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Nästa FF möte; måndag 12 mars kl. 18:30 – 20:30, lärarrummet
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Bilaga 2

Inbjudan till föräldramöte feb. 16 feb. kl. 18 – 20
Informationsfoldern

