Protokoll Föräldraforum
Tisdagen 13 september 2016 kl. 18:30 – 20:30
Plats Lärarrummet Sturebyskolan
1. Rektor har ordet
Rektor Martin Widholm gick igenom vad som kommer att stå i nästa
nyhetsbrev. Bland annat att skolan inom kort får nycklarna till den
nya paviljongen men att en inspektion av lokalerna och installation av
diverse teknisk utrustning återstår innan den kan tas i bruk. Förhoppningsvis kan detta ske i
mitten av oktober.
Rektorn har till förvaltningen lagt fram ett förslag på hur skolans lokaler ska utnyttjas. Förslaget
innebär att hemklassrummen kan behållas även när det blir ytterligare en parallell. Vid nästa FFmöte tar rektorn med skisser på detta förslag.
Rastvärden Satu-Milla som varit projektanställd kommer även fortsättningsvis arbeta på skolan.
Det har varit problem på fotbollsplanen under rasterna med våldsamheter och kränkande språk
nästan dagligen. Ofta är det EIK- och SSK-spelare på mellanstadiet som bråkar. Regler för vilka
som får använda fotbollsplanen och när har införts. Rektorn vill bjuda in klubbarna för samtal.
På fråga om mentorer i åk 4 berättade rektorn att åk 4 på försök har en mentor per klass samt en
extra mentor för elever eller grupper med särskilda behov. Han ombads att informera berörda
vårdnadshavare om detta.
Mer info om önskemål och hur man kontaktar henne kommer att finnas på:
http://ffsturebyskolan.se inom kort.
2. Arbetsgrupper
a. Julmarknad 2016
Gruppen har börjat jobba med planeringen. Alla klasser i åk 5 och 8 deltar. Marknaden äger rum
1:a advent.
b. Trafikgruppen
Ingen rapport.
c. Dyslexigruppen
Arbetet tillsammans med skolan att ta fram material för elever med läs- och skrivsvårigheter har
gått i stå. Träffades två gånger per termin förra läsåret men gruppen har tunnats ut och blir nu
vilande.
d. Kvällsvandring
Kvällsvandringen startar och slutar numera på Träffpunkt Stureby (Skutans lokaler). Där har
gruppen nu ett skåp med kombinationslås. Jackorna har gjort sitt och i stället har skolan köpt
västar som vandrarna kan bära. En facebookgrupp har startats där vandrande medlemmar kan
skriva korta rapporter om vad som hänt. De som vandrar dagen efter kan då se var det varit (eller
inte varit) liv och rörelse. Länk till gruppen här!
e. Skutangruppen
Gruppen har bett personalen på Skutan att inkomma med önskemål om inköp för denna termin.

f. Skolbibliotek
Gruppen är vilande och dess framtiden ska diskuteras på FF:s årsmöte. Styrelsen ombads fråga
rektorn om planerna för biblioteket. Svaret från rektorn:
”Skolbibliotek är temporärt flyttat till plan två i väntan på uppdaterad byggplan. Vi har en person
anställd i biblioteket (ej formellt utbildad bibliotekarie dock). En lärare i svenska har som del i
tjänst att bygga processer och rutiner kring bibliotek och läsande. ”
g. Skolråd
Ingen rapport.
h. Cykeldag 2016
Cykeldagen 2016 drabbades av dåligt väder vilket påverkade resultatet negativt.
i. Våra nyanlända
Startade VT 2016 ett mentorsprogram där 13 familjer vid en träff fick möta de nyanlända som var
intresserade. Efter denna träff har familjerna och ungdomarna själva skött kontakten. En
uppföljning skall ske till hösten. I dagsläget finns inget behov av ytterligare familjer.
j. Lokaler
Gruppen har legat lågt i och med att det har börjat hända saker på lokalfronten.
3. Övriga frågor
Fråga om det finns lediga poster i styrelsen?
Nej. Ordförande Helena har inte längre barn i skolan och Britt-Marie sköter hennes uppgifter till
och med årsmötet i oktober. Valberedningen har ett förslag på ny styrelse.
Fråga om hur många som är anställda på skolans elevhälsoteam?
Styrelsen har frågat rektorn som svarar:
”Skolan har en skolpsykolog anställd på heltid, en kurator på heltid, två skolsköterskor på heltid
och skolläkare en dag i veckan.”
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