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Elisabeth har ordet
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Aktivitetsfond: bidrag till klättervägg? Hur ställer sig föräldraforumet till detta? Hittills har de tagit
emot en offert och en klättervägg beräknas enligt den kosta kring 40 000 kronor. Skolledningen
tycker det var ett bra förslag.
Carina Hallqvist skulle varit här gällande ombyggnationen av Sturebyskolan. Hon vill dock avvakta till
hösten på grund av att hon vill höra vad en lokalstrateg har för åsikter. En lokalstrateg har besökt
skolan och konstaterat att skolan redan nu är för trång.
2016 ska Sturebyskolan ha 120 fler barn jämfört med idag.
Oavsett antalet elever måste skolan byggas ut ändå. Under höstterminen 2013 kommer slöjdsalen i
Östbergaskolan hyras vid behov. Sturebyskolan hyr även Bandhagshallen och Högdalshallen. Skolans
nuvarande matsal och gymnastiksal är de lokaler som framför allt är trånga.
Föräldrar till barn på Enskedefältets skola respektive Örbyskolan förstår att det kommer bli svårt för
deras barn att få plats på Sturebyskolan när de ska börja högstadiet.
27 barn i Stureby fick ej plats på Sturebyskolan inför skolstart i augusti 2013. (Syskonförtur gäller
tom åk 5)
Sturebyskolan har haft två studiebesök
o 25/4 Åtta lärarstudenter för de yngre barnen från Holland har besökt bland annat Torpet
och hade samtal med 9:or bland annat gällande deras projekt på Science.
o I måndags den 6e maj hade skolan besök av 38 rektorer årskurs 1-6 från Sydkorea. I
Sydkorea har eleverna fantastiska resultat så det var svårt att komma fram till vad som skulle
visas dem. De fick information av elever i åk 4 om regnskogen i aulan samt besökte tre
lektioner där de fick se eleverna arbeta med i-pad inom ämnen såsom matematik och
engelska. De fick även höra en elev i biblioteket berätta om ett NO-projekt, bli informerade
av elevrådets ordförande hur elevrådet fungerar samt ta del av likabehandlingsplanen vilket
intresserade dem då de har hög självmordsstatistik i Sydkorea.
o Den 29:e maj kommer skolan få ytterligare ett besök från Sydkorea.
Elisabeth arbetar med att beskriva skolan från topp till tå för att bli synad för Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse. När denna beskrivning är klar kommer skolan besökas och personal intervjuas
innan en jury beslutar hur Sturebyskolan ligger till förhållandevis. Målet är att få utmärkelsen,
samma utmärkelse som skolan fick 2004. Det är inte bara äran utan målet dit. Även
brukarundersökningen och medarbetarundersökningen inkluderas i utredningen.
Alla nationella prov är ej rättade i skrivande stund men hittills har uppvisas mycket goda resultat.
Alla resultat är bättre men roligast är de positiva förändringar gällande lågstadiet. Elisabeth tycker
det är väldigt kul när arbete ger resultat. Lärarna på lågstadiet arbetar nu enligt en australiensisk
arbetsmodell.
Elever i åk 7 ska på måndag träffa Trafikkontoret gällande den farliga korsningen i anknytning till
skolan.

Föregående protokoll
-

Diskussionen gällande rastvakter fortsätter i höst. Pensionärsföreningen utreder just nu
möjligheterna med sitt försäkringsbolag. Vi (föräldraforum) borde ta upp frågan igen angående att
äldre elever kan assistera som extra rastvakter. Sturebyskolan har ett ”anti-mobbingteam” som

-

Tomas är ansvarig för. Kanske koppla samman detta med rastvakter, eller som de kallas på
Örbyskolan: änglar.
Betygsystemet: hur lära ut för att lära? Det måste visas mer konkreta exempel på vad som krävs för
olika nivåer, ej bara ord i en text (betygsbeskrivning).
En lärare hade använt tre färgpennor vid rättning av uppsats där varje färg representerade olika
nivåer. Exempelvis: där blå färg markerat text hade eleven tagit upp det efterfrågade, när röd färg
istället markerade text hade eleven både tagit upp det efterfrågade och resonerat kring det och vid
grön färg på markerad text hade eleven tagit upp det efterfrågade, resonerat kring det samt
diskuterat och reflekterat. Detta var ett mycket bra konkret exempel som fick eleverna förstå vad
som var bra och vad som kunde bli bättre.

Övriga punkter
-

Julmarknad 2013. Varje julmarknad arrangeras av åk 5 och 8. Det är bra om man börjar planera
denna julmarknad tidigt. Förslag är att redan nu utse representanter så att planeringen kan starta.
Skolrådet hade ingen mer information att delge än det som stod i tidigare protokoll.
Skutans föräldraförening är upplöst och pengarna har gått till föräldraforum. I protokollet från
Skutans föräldraförenings sista möte står vad pengarna får gå till (aktiviteter till mellanstadieelever).
Frågan gällande var Ekbackens elever ska gå på fritids de sista sommarveckorna innan skolstart har
ställts till Jonas Berglind men hans svar var att det i skrivande stund ej var klart.
Klätterväggen, hur ställer vi oss till den? Vi ställer oss positiva till förslaget men vill ha mer konkret
information.
Frågor som mailats:
o Varför anses det vara farligt för Sturebyskolans barn att gå över Örbyleden medan
Örbybarnen inte anser detta vara ett problem? Svar: enligt samtal mellan förälder och
Sturebyskolan anses denna väg inte farlig då man promenerar över Örbyleden på en
gångbana.
o Hur ska skolans kvalitet säkrats när eleverna ökar? Svar: detta är något som skolan tampas
med men ej har något svar på.
o Skriv till föräldrarna vid utskick av detta protokoll att valberedningsarbetet har påbörjats och
att fler föräldraforumsrepresentanter behövs då det finns flera klasser som ej har
representant. Vid frågor gällande valberedningsarbetet ska föräldrarna kontakta Maria
Berglind & Niklas Engelhart och vid frågor gällande föräldraforumet ska Katarina Hjort
kontaktas.
o Nästa föräldraforumsmöte bör vara i augusti efter skolstart. Årsmöte sker 1-2 veckor efter
det sista föräldramötet.
o Hur ska vi agera på föräldramöten? Gå runt i klasserna innan föräldramötet? Konkret
beskrivning av vad Föräldraforum är och vad vi gjort bör ges
o Nattvandring: hur ska engagemanget öka? Hur ska problematiken med ryggsäcken lösas?
Om föräldrar har problem med ryggsäcken ska Katarina Hjort kontaktas. Kanske ska
föräldraforumsrepresentanter även vara ansvariga för nattvandringen?
o Nästa möte: 3:e september klockan 18.30-20.30

