Protokoll från Sturebyskolans föräldraforums möte 24 september 2014
1. Mötet inleddes med information från och diskussion med rektor Elisabeth Meckbach
Rektor rapporterade från ett möte som skolan haft tidigare samma dag med föräldraforums
dyslexigrupp . Man enades om en gemensam strategi för att arbeta med dessa frågor. Två
specialpedagoger kommer att arbeta tillsammans med dyslexigruppen om hur vi på bästa
sätt hjälper våra barn med läs- och skrivsvårigheter. Rektor uttryckte också att skolan är
väldigt glada för det här samarbetet som kommit till stånd på föräldraforums initiativ.
Några incidenter där två olika män har betett sig underligt och frågat efter barn på dels
Ladan och dels Torpet har inträffat. En tredje man har också filmat barn under en
idrottslektion. Vid alla dessa tillfällen har männen avvisats av skolans personal. Polis är
kontaktad och polisanmälan upprättad. Brev till vårdnadshavare har också gått ut.
På Skutan har man infört ett system där föräldrar får anmäla på en blankett om barnet får gå
hem själv, vilka tider i så fall och om barnet får bestämma själv om hen vill gå till fritids eller
inte från dag till dag. Denna blankett kom till för att Skutan inte vet vilka barn de kan vänta
sig ska komma och för att det ska vara tydligt att ansvaret för eleven övergår från skolan till
föräldrarna när barnet går hem från skolan/fritids.
Den 10 november har Utbildningsförvaltningen bjudit in skolan och föräldraföreningen till
möte angående lokalsituationen på Sturebyskolan. Rektor kommer att informeras av
förvaltningen i förväg. Ventilationen i hela skolan är dålig och alldeles särskilt dålig i Vitan.
Arbetsmiljöverket har varit på besök och anser att det behövs en handlingsplan. En
komplicerande faktor är att skolbyggnaden är k-märkt och därför kan inte ventilationen
byggas om hur som helst.
En förälder informerade om att Hammarby IF är intresserade av att starta fotbollsskola för
barn i åk 3-6 efter skoltid - på fritidstid. Detta skulle ske på konstgräsplanen i grupper om ca
20 st ca 2 ggr/v. Kostnaden för att delta i denna aktivitet skulle bli ca 500:--/barn. Det finns
liknande verksamheter som bedrivs i skolans lokaler, t ex Spårvägens pingis, Kosmosklubbens
Gitarrkurs och schackskola. Mötet föreslog att Hammarby och Stureby SK skulle prata ihop
sig om ett gemensamt upplägg och återkomma i frågan.
Skolan har sökt nyetableringsstöd för att bygga om skolgården. Man har avvaktat bygget av
aktivitetsbanan för att se vad den kommer att innehålla och nu kanske satsa på att få till
saker för de lite yngre barnen. Skolan väntar på besked om detta och hoppas på att arbetet
med ny skolgård kan komma igång till våren.
Årskurs 8 upplever att de får väldigt mycket läxor. En förälder framförde ett önskemål att
lärarna koordinerade läxorna så att det inte blir alldeles för mycket på en gång. Rektor tar
med sig frågan till arbetslaget.
Det framfördes att skolans hemsida inte är helt uppdaterad. Bl a finns en kalender som inte
hålls uppdaterad.

Den 1 oktober kommer det att hållas ett seminarium och workshop om dyslexi i aulan.
Föreläsare från Stockholms stads skolstöd visar digitala verktyg som kan hjälpa barn med läsoch skrivsvårigheter. Föräldrar hälsas välkomna!
Den 16 oktober kommer det att hållas ett seminarium om dels sociala medier och dels om
betyg och bedömning. 45 minuter har anslagits till vardera ämnet. Även dessa seminarier
äger rum i skolans aula. Mer info finns i veckobrev och på skolans och föräldraforums
hemsidor.
2. Föregående protokoll
Punkterna i föregående protokoll avhandlades under rektors information. Se ovan.
3. Lokaler
Ordförande informerade om att föräldraforum skrivit brev till utbildningsförvaltningen och
påtalat problemen med bristfälliga lokaler på Sturebyskolan. Vi har föreslagit:
Att vitan rivs och ersätts med en ny tvåvåningsbyggnad
Att gymnastiksalen byggs ut
Att matsalen byggs ut
Att ytterligare slöjdsalar byggs
Att en mögelfri miljö säkerställs på Ekbacken
Som rektor informerade om är föräldraforum inbjudna till möte med
utbildningsförvaltningen den 10 november kl 17:00.
Mötet beslöt att ordförande skulle kolla med förvaltningen om de i stället skulle kunna
komma ut till Sturebyskolan samma tid och informera oss här. Detta skulle möjliggöra för fler
att delta.
4. Kontakt med föräldraföreningen på andra skolor
Föräldraforum blev inbjudna till ett möte med föräldraföreningarna på Örby och
Sjöängsskolan för att se om vi eventuellt skulle ha nytta av att samarbeta i vissa frågor.
Ordförande deltog i mötet där de olika föreningarna presenterade sina verksamheter. Vi
arbetar på olika sätt i de olika föreningarna och har olika fokus på de olika skolorna. Vi
avvaktar eventuell fortsättning på detta samarbete. Mötet beslöt att vi skulle kontakta de
andra två skolorna i vårt upptagningsområde (Enskedefältets skola och Enskedeskolan) för
att kolla om det finns intresse för ett samarbete.
5. Valberedning
Mötet utsåg Axana Haggar till sammankallande i valberedningen. Kassören Anna Riby gör en
sammanfattning av kassörens uppgifter för valberedningen att ha som underlag.
6. Avrapportering från arbetsgrupper
Julmarknadsgruppen
5:or och 8:or anordnar julmarknaden. De datum som diskuteras är i första hand 30 november
(1 advent) och i andra hand 7 december (andra advent). Gruppen har haft något
uppstartsmöte och kommer ha fler möten framöver.

Trafikgruppen
Gruppen kommer att ha ett möte på måndag. Ombyggnation på Grodansidan av skolan har
påbörjats och verkar omfatta mer än som fanns med i planen från trafikkontoret från början.
Gruppen väntar på en statusrapport från trafikkontoret. På Ladan-sidan är trafiken
fortfarande enkelriktad förbi skolan pga bygget. Dock har den breda trottoaren nu öppnats.
Det påpekades att den tunga trafiken för bygget åker ut via Bastuhagsvägen, förbi
aulan/skolans huvudingång. Där går det ibland alldeles för fort. Önskemål om extra
farthinder precis innan infarten till aulan framfördes.
Dyslexigruppen
Rapporterade från mötet tidigare idag med skolan. Gruppen tyckte det var ett bra möte och
att man fick gehör för samtliga punkter. 2 specialpedagoger har avsatt en heldag för att
tillsammans med dyslexigruppen ta fram vad man kan behöva för material och information
som förälder till barn med läs- och skrivsvårigheter. Gruppen har regelbundna möten och
lägger då och då ut information på föräldraforums hemsida. Man kan också vara med på
gruppens maillista. Maila dyslexigruppen@ffsturebyskolan.se för att bli upplagd på listan.
Nattvandring
Schema för nattvandringen finns på föräldraforums hemsida. Årskurserna 4-9 nattvandrar ca
1 g/termin. På hemsidan finns också beskrivning hur det går till. Det är
föräldraforumsrepresentanterna som ansvarar för att ryggsäcken tas emot och lämnas
vidare.
Skutan
Gruppen hanterar önskemål från Skutan om saker som kan köpas in för medel från
skutanfonden (öronmärkta pengar som lämnats över från den föräldraförening som tidigare
var huvudman för Skutan). Personalen från Skutan har uttryckt önskemål om att få köpa in
en bas till musikrummet. De ska också sammanställa önskemålen från barnen.
Skolbibliotek
Efter att ha arbetat mycket med och fört många samtal för att försöka utveckla
Sturebyskolans bibliotek ligger för närvarande arbetet lite i träda. Skolbiblioteket sköts av en
svensklärare som är mycket kompetent och ambitiös men gruppen skulle önska en utbildad
bibliotekarie som ansvarig.
Cykeldag 2015
2:orna anordnar en cykeldag (i samarbete med trafikkontoret) i början på maj 2015.
Närvarande föräldrar till 2:or sammanstrålade efter mötet för att starta upp denna grupp.
7. Skolmat
Många föräldrar tog upp situationen i matsalen. Dels att portionerna är väldigt små (2
fiskpinnar/barn) och dels att tiden är alldeles för snålt tilltagen för att hinna äta. Ett förslag
var att några lågstadieklasser kunde äta på sin enhet för att frigöra plats i matsalen. Frågan
tas upp på skolrådet.

Nästa möte är 22 oktober kl 18:30 (årsmöte)
Vid tangenterna
Britt-Marie Kronfjäll

Justeras
Cristina Karlsson

