
Protokoll FF-möte 20170911 
 

1.       Rektorn informerar? 
- Informerar om att det varit bråk/uppgörelse mellan Sturebyskolan och 

Örbyskolan vid bron bakom aktivitetsparken. Det hela arrangerades via 
sociala medier av elever i åk 7. Personal lyckades avstyra bråket. Nu ska 
man samarbeta med andra skolor för att förhindra liknande händelser. 

- Det finns tankar om att Sturebyskolan skall bli en mobilfri skola som en av fler 
bra-skola-förändringar. Mobiltelefonen ska inte få användas på skoltid. 
Skolledning är positiva till detta och rektorn vill gärna veta om FF står bakom 
denna idé. Mötet beslutade att vi är positiva till detta men att men att det 
behövs ett mer detaljerat förslag för att vi ska kunna ställa oss bakom detta. 

- Rektorn vill få igång praktik/PRAO för åk 8 igen.  
- Lokalerna ska upp i nämnd inom kort och rektorn har fått förhandsinfo om att 

det kommer blir byggnation av konceptskolan där Vitan stod.  
- Ladan ska byggas om. Det skall bara vara klassrum (inget kök).  Rödan och 

konceptskolan blir evakueringsbyggnad. 
- Det finns ett förslag om att det i konceptskolan skall vara temporär matsal i 

undervåningen och ett bibliotek på övervåningen det första året. Detta för att 
övriga ombyggnationer ska kunna starta. 

- Matsalen skall förlängas mot skolans huvudbyggnad. Utbyggnaden påbörjas 
efter nästa år. 

- Ombyggnationerna beräknas vara klara 2020/2021. 
 

2.       Rast-pedagog Satu-Milla Långström informerar 
- Blev fast anställd innan sommaren.  
- Jobbar med att hålla i aktiviteter på rasterna för främst lågstadiet. Planerar att 

utöka med aktiviteter för mellan- och högstadiet. 
- Har varit med och skapat fotbolls-råd för att få lugn och ordning på 

fotbollsplanen. 
- Vill utveckla f-klass skolgård. 
- Planerar workshops för att få igång samarbete med FF och andra. Alla är 

välkomna att komma med ideer och frågor. Söker sponsorer för projekt, t ex i 
färg- och byggbranschen. Bl a ska ett bygg-gymnasium anlitas för att skapa 
en bandyrink på skolgården. Föräldrar med färdigheter som kan vara 
användbara är välkomna att kontakta Satu-Milla. Inför hälsoveckan efterfrågar 
hon äpplen. 

- Hon gör en specifikation där hon redogör för vad hon behöver hjälp med. 
- E-post: satu-milla.langstrom@stockholm.se 

 
3.       Formalia  

a. Val av sekreterare 
Till sekreterare väljs Anders Humlebo. 
b.Val av justeringsman 
Till justeringsmän väljs Ewa Lindberg och Jonas Sköldberg. 
c. Godkännande av dagordning 



 
4.       Föregående protokoll 

Från föregående protokoll lyfts en fråga från några föräldrar/barn som tycker att 
rektorn inte syns tillräckligt på skolan. FF:s ordförande har nämnt detta vid ett möte 
med rektorn men har inte fått något ordentligt svar, men lämnas att ställas frågor om 
nästa gång rektorn informerar på föräldraforumsmöten. 

 

5.       Val av Valberedning 
Till valberedning väljs Carola Hällgren och Katarina Steen Åberg. 
 

6.       Valberedning ställer frågor 
Eftersöker förra årsmötets protokoll. Anders Humlebo skickar.  

 
7.     Förslag till ny arbetsgrupp: Barn i behov – arbetsgrupp för stöd till elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.  
- Finns facebookgrupp Barn i behov Sturebyskolan. Det är en öppen grupp för 

tillfället men den kommer att stängas så småningom. För mer info se: 
https://www.facebook.com/groups/503927733277198/ 

- Gruppen ska fokusera på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
aspergers, ADHD med flera. 

- Barn i behov är en förening som drivs ideellt av föräldrar och finns i hela 
Sverige. Finns en stockholmsgrupp som för dialog med politiker. 

- Gruppen ska samla upp frågor från föräldrar som sedan kan drivas 
tillsammans i en dialog med skolan. Det finns ett antal föräldrar som är 
intresserade av att vara med. Gruppen startar upp och skrivs in i 
verksamhetsplanen som godkänns på årsmötet. Info om gruppen kan läggas 
upp på hemsidan. 

 
8.       Aktiva arbetsgrupper 

a. Cykeldag 2018 
- Anna Röhfors (2A) valdes till sammankallande. Anders Humlebo skickar en 

lista på representanter i klass 2 till sammankallande, Anna Röhfors, 2A. 
b.Julmarknad 2017 

- Gruppen har startat och hade sitt första möte i samband med FF-mötet. 
c. Lokaler 

- Se rektorn har ordet. 
d.Rödan 

- Gruppen startade efter inkörningsproblem i övergången åk 3-4. Känner att de 

i stort sett kommit i mål i de flesta frågorna. 

e.Trafikgruppen 
- Har haft mycket kontakt med gatukontoret för att förbättra trafiksäkerheten 

runt skolan och varit mycket framgångsrika.. Problemet nu är att föräldrar inte 
respekterar trafikreglerna runt skolan vid lämning.  
f.  Kvällsvandring 

- Kvällsvandring från åk 4. Schemat finns på hemsidan och i facbookgruppen 
som allt fler går med i. 

https://www.facebook.com/groups/503927733277198/
https://www.facebook.com/groups/503927733277198/


g. Skutangruppen 
- Skutan har beviljats pengar för bl a mikrononer men har inte lämnat in några 

kvitton till FF. 
h.Skolråd 

- Inget att rapportera. 
i.   Våra nyanlända 

- Händer inte så mycket för tillfället. De ensamkommande pojkar som började 
på skolan 2015 har sina mentorsfamiljer som har några aktiviteter per termin. 

-  
9.       Vilande arbetsgrupper 

a. Skolbiblioteksgruppen 
Gruppen kan behövas när skolans bibliotek i konceptskolan skall 
planeras. 

b.Dyslexigruppen 
Dyslexigruppen föreslås ingå som undergrupp i den nystartade gruppen 
Barn i Behov.  

 
10.   Övriga frågor inklusive frågor till skolrådet 

● Sökfunktionen på hemsidan dålig. 
● Fråga om entré på rödan. Vad gäller? 
● Idrottshallen - lugn och ro i duschrum efter lektionerna. Det blir jobbigt för 

yngre barn att byta om /duscha när äldre barn ska ha lektion. Ofräscha 
duschutrymmen samt tvålförbud. 

● Anskrämliga bänkar för fyror som tog över äldre barns bänkar. Fula ord och 
olämpligt klotter. 
 

11.   Möten läsåret 2017/2018 
 
24 okt 18.30 årsmöte 
 
Preliminära: 
7 dec kl 18:30 
5 feb kl 18:30 
20 mars kl 18:30 


