Protokoll Föräldraforum
Måndagen 9 maj 2016 kl. 18:30 – 20:30
Plats Lärarrummet Sturebyskolan
1. Mötets öppnande
2. Rektor har ordet
Rektor Martin Widholm berättade att:
• Han själv ska skicka sitt månadsbrev till vårdnadshavarna. Det ska alltså INTE åligga mentorerna
att göra detta.
• Han ska ha möte i veckan med lokalförvaltningen och Sisab om bygglovet för den nya paviljong
som ska ersätta Vitan.
• Han bett om att få två entréer inritade i den nya paviljongen. I det senaste förslaget fanns bara
en entré.
• Han till hösten skulle vilja ha en referensgrupp från FF i lokalfrågan.
• Skolan ska ta fram åtgärder för att få eleverna att lämna skolbyggnaden efter skoldagen slut.
Många elever i hög- och mellanstadiet stannar i skolbyggnaden på kvällstid.
Rastpedagogen betättade lite om sin verksamhet. Hon leder aktiviteter och lekar utomhus,
arbetar för fler kompisrelationer och mot mobbing. Hon försöker även inspirera och hjälpa lärare
att undervisa utomhus. Budgeten är begränsad och hon vädjar till föräldrarna på skolan om hjälp.
Bland annat behövs sällskapsspel och serietidningar.
Mer info om önskemål och hur man kontaktar henne kommer att finnas på:
http://ffsturebyskolan.se inom kort.
3. Nattvandring
Det beslutades att nattvandringen skall byta namn till kvällsvandringen. Anledningen är att
vandringen tidigareläggs till 21.00–23.30. På så sätt kan börja och sluta på Skutan (Träffpunkt
Stureby).
Sammankallande: Carola Hällgren och Ewa Lindberg
4. Valberedning
Styrelsen kommer efter sommaren att ha flera vakanser och valberedningen har i uppdrag att
föreslå kandidater. Tips om engagerade och driftiga vårdnadshavare mottages tacksamt på
valberedning@ffsturebyskolan.se.
Sammankallande: Josephine le Pluart
5. Discolistan
Den checklista för vad som krävs för att få ordna disco på skolan som FöräldraForum tagit fram
tillsammans med skolan finns nu på Föräldraforums och skolans hemsidor.
6. Arbetsgrupper
a. Julmarknad 2016: Ansvariga är Britt-Marie Kronfjäll och Pia Engstrand.
b. Trafikgruppen: Fortsätter arbetet med att få nya/fler cykelställ på skolan.

c. Dyslexigruppen: Har haft möte med rektor. Har önskat att mer info om vilken hjälp barn med
dyslexi kan få läggs upp på skolans hemsida.
d. Kvällsvandring: Se punkt 3.
e. Skutan: Fritidsverksamheten på Skutan har bett om bidrag från fonden för inköp av soffor.
FöräldraForum avslår denna förfrågan eftersom det inte anses vara kreativt material.
f. Skolbibliotek: Efterlyser föräldrar till denna vilande grupp. Info kommer på hemsidan.
g. Skolrådet: Skolråden fungerar bra och elevernas frågor och bekymmer tas på allvar.
h. Cykeldag 2016: Går av stapeln den 15:e maj. FöräldraForum och trafikgruppen kommer att ha
informera. Anders Humlebo och Josephine le Pluart representerar.
I. Våra nyanlända: Tolv familjer har anmält intresse. Eftersom det finns 18 nyanlända barn
förlängs anmälningstiden till måndagen den 16 maj.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
9. Möten läsåret 2016/2017
13 september 2016 kl 18:30
10 oktober 2016 kl 18:30 årsmöte
23 november 2016 kl 18:30
23 januari 2016 kl 18:30
28 mars 2016 kl 18:30
8 maj 2016 kl 18:30
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