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PROTOKOLL SKOLRÅD 

Närvarande: Elisabeth Meckbach, Annika Junehall, Anja Anrén, Viktor Wahrén, 

Jenny Lindström, Felix Mondej  

Datum: 2013-05-17 

Tid: kl 8.00 - 9.00 

Plats: Sturebyskolan rektorsrum 

 

 Förgående protokoll 

Vi gick igenom elevrådets protokoll. 

- Högstadiet behöver fler kortlekar. Möblerna i foajen har inget ryggstöd 

men tanken är att man ska arbeta där. 

- Diskussion om elever kan vara rastvakter. Skulle åk 8 eller år 6 vilja 

vara rastvakter? Det är bra om en diskussion kan föras vidare i skolan. 

(Kamratstödjare?) 

- Betyg och bedömningskvällen var lyckad. Elisabeth har som förslag att 

ha olika seminarium med fasta datum som återkommer varje år. I går 

hade Thomas Bergström och kuratorn en kväll där bland annat 

trygghetsenkäten diskuterades. Det var också en lyckad kväll. 

Föregående protokoll godkändes. 

 

 Frågor och förslag  

 

Elevrådet tas upp som en stående punkt i skolledningensmötet första 

tisdagen i månaden. 

 

Skolbyggnad (inre och yttre miljö) 

- Klättervägg diskuteras för pengar från aktivitetsfonden. 

- Cykelställ har kommit vid Grodan och Sciensegården. 

- Ekbacken har inte fått några cykelställ. Kommer det några dit? 

 

Rastverksamhet 

- Eleverna behöver målvaktshjälmar/ishockey och övrig lekutrustning. 

Om det finns föräldrar som har lekutrustning hemma får de gärna 

lämna till skolan. 
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Mat och matsal 

- - Situation i matsalen är akut. Husmor är sjukskriven troligen fram till 

sommaren.  

 

 Övrigt 

- Sturebyskolan har haft två besök. Ett från Holland och ett från 

Sydkorea.Elever har berättat om regnskogsprojektet. Det kommer en 

till grupp från Sydkorea som ska titta på Olas problembaserade projekt 

i No. 

- Annika berättar om ett system där man färglägger med olika färger de 

olika förmågorna. Hon mailar Elisabeth om ett exempel. 

-  En elev (6c) som alltid håller upp dörren ska få en ros på avslutningen. 

(Jennys förslag) Spanska gruppen vill ha en avslutningsfest i 

hemkunskapssalen. 

 

- 6-åringarna som är nu på Ekbacken. Var kommer de att vara? Två 

veckor kommer Östberga ha öppet. Finns det någon ordinare personal 

under sommaren på fritids? Ja, Elisabeth kollar och det finns personal. 

Vilket hus kommer att vara öppet under sommarfritidset? ( Elisabeth 

kollar med Johan och mailar Annika) 

 

 

 Nästa möte:  

 Får vi återkomma efter sommaren 

 

 

Vid protokollet  Justeras av  Rektorn 

 

 

Anja Anrén  Annika Junehall Elisabeth Meckbach 


