Protokoll Föräldraforum
Onsdagen 23 september 2016 kl. 18:30 – 20:30
Plats Lärarrummet Sturebyskolan
1. Rektor har ordet
Rektor Martin Widholm informerade om vad som pågår.
Har ej fått denna protokolldel bekräftad av Rektorn. Publiceras om
möjligt som bilaga vid senare tillfälle.
2. Fältassistent berättar om sin verksamhet
Kvällsvandrargruppen hade bjudit in en fältassistent som har Sturebyskolan i sitt område som
berättade om verksamheten i Enskede/Årsta/Vantör. De är en grupp om åtta personer som arbetar
med uppsökande verksamhet mot barn i åldern 12 till 18 år. Hon är på Sturebyskolan en gång i
veckan. Förutom att umgås på raster och vid måltider har de haft en social färdighetsgrupp som
varit uppskattad av eleverna.
På kvällarna rör de sig på gator och torg samt anordnar trygghets- och föräldramöten vid behov.
Det är lugnt i Stureby just nu och det är främst runt skola och fritids som saker händer.
Kontakten med fältassistenterna är frivillig men de har anmälningsplikt (sociala myndigheter och
polis). Det är bra att föräldrar och fältassistenter har kontakt under kvällsvandringarna.
3. Arbetsgrupper
a. Julmarknad 2016
Gruppen går för full maskin och alla klasser i åk 5 och 8 deltar. Marknaden äger rum 1:a advent.
b. Trafikgruppen
Ingen rapport. Möte inom kort.
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. Till denna grupp söker Föräldraforum medlemmar. Intresse anmäls till
ordforande@ffstuebyskolan.se.
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 ska skolan köpa
västar som vandrarna kan bära. Dessa har dock inte beställts än. 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

Önskemål från Skutans personal och rastpedagogen om bidrag för att bygga en samlingsplats i
form av en tramppyramid utanför Skutan. Detta önskemål har avslagits eftersom bidrag ska gå till
material som främjar kreativitet och inte till inventarier och renovering.
f. Skolbibliotek
Gruppen är vilande och till denna grupp söker Föräldraforum medlemmar. Intresse anmäls till
ordforande@ffstuebyskolan.se.
g. Skolråd
Önskemål om att vi på dessa möten ska trycka på i rastfrågan.
h. Cykeldag 2017
Planeringen inför cykeldagen 2017 är i full gång.
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.
Närmast på agendan står en julfest för deltagande familjer.
j. Lokaler
Gruppen har legat lågt i och med att det har börjat hända saker på lokalfronten. Hur denna grupp
skall vara organiserad skall diskuteras vid nästa möte.
3. Övriga frågor
a. Situationen på mellanstadiet
• Det har varit väldigt rörigt och stökigt i åk 4. Lärare har varit sjukskrivna och ersatts med
vikarier vars kompetens föräldrarna ifrågasätter. Föräldrarna i klass 4C har haft möte med rektorn
den 10 nov angående situationen.
• Det fanns åsikter om att det är mycket i organisationen som inte fungerar. Alla barn blir
insläppta samtidigt. De får inte vara inomhus under rasterna vilket innebär att de inte har tillgång
till ”Rödans” (nya paviljongen) toaletter då.
• Några tyckte att det verkar som om det finns dåligt med hjälp för barn med särskilda behov. Kan
trycket på lärarna ha ökat av den anledningen och att det som följd blir stökigare i klassrummet?
Många förstår inte varför det bara finns en mentor per klass i åk 4.
• Fungerar överlämningen mellan lärare från låg- till mellanstadium dåligt? Några tycker att det
känns som om mycket information går förlorad i övergången. Eller att informationen inte används.
• Föräldrarna i alla 4:or ska skriva en lista på saker de tycker måste åtgärdas. Representanter för
alla klasser anmälde sig på mötet. Samordnare är Carola Hällgren.
• Det är bra att många föräldrar har besökt skolan och varit med under undervisningen.
b. Verksamhetsplanen
• I princip samma som förra året.
• Det saknas sammankallande i dyslexi- och biblioteksgruppen.
• Närvarande representanter meddelar föräldrarna i respektive klasser om detta. Föräldrar som är
intresserade av att driva frågorna hör av sig till FF:s ordförande Jonas Sköldberg,

ordforande@ffstuebyskolan.se.
• Informationen bör också finnas med i rektorns brev. Jonas Sköldberg talar med rektor.
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