Protokoll Föräldraforum
tisdagen 26 januari 2016 kl. 18:30 – 20:30
Plats Lärarrummet Sturebyskolan

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Rektor har ordet
Nytillträdde rektorn Martin Widholm presenterade sig. Han har lärarbakgrund men har också arbetat som
fotograf, rektor och biträdande grundskolechef.
• Fråga om rektorn vision för de närmaste åren. Han vill möta nya utmaningar på ett positivt sätt och ser
fyra stora frågor:
1. Utbyggnad/ombyggnad samt att få den pedagogiska verksamheten att fungera denna fas.
2. Nyanlända barn och arbetet med att skapa trygghet för dem och för de befintliga eleverna.
3. Uppdatera skolans IT-användning.
4. Att titta på olika former för prao då det är osäkert om vi kan genomföra prao i dess nuvarande form.
• Fråga till rektorn om hur skolan ska hantera nyanlända barn. Han sa att skolan kommer att rekrytera
personal efter behov men påpekade också att befintlig personal behöver vara involverade även i denna
verksamhet. Han ser också att de nya eleverna måste integreras, till exempel genom musik och sport.
3. Avtackning av rektor Elisabeth Meckbach
Elisabeth tackade för sig. Hon uppskattar Föräldraforums engagemang i olika frågor och tycker att det varit
ett gott stöd i hennes arbete. Hon berättade också om prisutdelningen av Stockholms stads kvalitetspris
och hur personalen och eleverna firade det med tårta och sång i aulan. Föräldraforums ordförande höll ett
fint tal och överlämnade blommor.
4. Lokalfrågan
Inte något nytt att rapportera förutom att frågan komplicerats i och med stadens behov av skolplatser för
nyanlända barn. Nya rektorn Martin gick igenom hur mottagningen av nyanlända barn går till och tycker
att Sturebyskolan har utmärkta förutsättningar för att klara av denna uppgift. Han meddelade också att
det går bra att ringa eller mejla honom om det är något vi vill att han tar med sig till mötet med
Utbildningsförvaltningen på fredag den 29 januari (martin.widholm@stockholm.se).
• Fråga om rektorns syn på hemklassrum. Han tycker att det är ett vinnande koncept men att det bara är
en DEL i skolans framgång. Han ska göra vad han kan för att få behålla dem.
• Fråga om rektorns syn på skolbibliotek. Han tycker att biblioteket är viktigt och att en skola av
Sturebyskolans storlek SKA ha ett bibliotek. Ber att få återkomma i frågan.
5. Nattvandring
Styrelsen har diskuterat nattvandringen efter mejl från föräldrar samt det faktum att vissa helger helt
saknar nattvandrare. Styrelsen har varit i kontakt med Sisab om hur vi skulle kunna förenkla logistiken
kring nattvandringen (ryggsäck med pärm och nyckel som ska vandra mellan klasserna). Sisab är mycket
positivt inställda till nattvandringen och skall undersöka hur de kan bistå oss. Mötet föreslog att ryggsäcken
kan förvaras på Träffpunkten (öppen verksamhet för ungdomar 13–17 år). De har verksamhet mellan 19.00
och 24.00 på fredagar och lördagar. Förslag om att behålla dagens klassystem utbyggt med en ”pool” av
föräldrar som kan tänka sig att nattvandra även när det inte faller inom klassens schemalagda turer. Cilla
Görling och Sandra Stevstedt tog på sig att ta fram ett förslag för hur nattvandringen skall organiseras.

6. Arbetsgrupper
a. Julmarknad 2015: Summering skall läggas upp på Föräldraforums hemsida, http://ffsturebyskolan.se
b. Trafikgruppen: Har varit i kontakt med Sisab om att byta ut cykelställ på skolan mot sådana som tillåter
låsning i cykelns ram. Svaret blev att skolan måste beställa dessa. Gruppen jobbar nu med att försöka få
igenom detta. Det efterlystes fler medlemmar i gruppen och Erik Berntson ansluter sig.
c. Dyslexigruppen: Har haft möte med specialpedagog men utan rektor. Saknar samordning av låg-, mellanoch högstadiernas specialpedagoger.Har ställt frågan hur skolan säkerställer att specialpedagogerna
arbetar på rätt sätt.
d. Nattvandring: Se punkt 5.
e. Skutan: Fritidsverksamheten på Skutan är tillfrågad om de önskar bidrag för
denna termin och skall återkomma i frågan.
f. Skolbibliotek: Inget nytt.
g. Skolrådet: Skolråden har fungerat väldigt fint och rektor Elisabeth Meckbach har verkligen lyssnat och
svarat på elevernas frågor.
h. Cykeldag 2016: Går av stapeln den 15:e maj då det också kommer att vara bilfria veckor.
7. Övriga frågor
• Förslag att starta en stödgrupp för nyanlända barn inom Föräldraforum. Pia Engstrand står som kontakt i
denna grupp.
• Inlägg till rektorn om att skolans viktigaste uppgift är att ge eleverna en bra och trygg utbildning och att
det finns en oro kring att många nyanlända barn (och särskilt ensamkommande pojkar i högstadieålder)
skulle kunna leda till problem. Rektorn tar till sig detta och säger att han är medveten om att det
kommer att bli en utmaning.
• Förslag om att vi ska säga ”våra nyanlända barn” istället för ”de nyanlända barnen”.
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