
 

Protokoll från föräldraforums möte den 7/12 2017 
 
1, Rektor informerar 
 
Planer för ombyggnation av skolan har godkänts i nämnd. Byggstart planeras till HT 2018. 
Information om ombyggnationen kommer rektorn ge i rektorsbrev. 
 
Efter inriktningsbeslut i utbildningsnämnd pågår diskussioner med Utbildningsförvaltningen om 
detaljer. 
 
Rektorn beskrev hur olika årskurser är tänkta att placeras. Därutöver beskrevs också att 
matbespisning kommer att ske i konceptbyggnad under utbyggnaden av ordinarie matsal (för att 
kunna ha maxkapacitet att klara hela skolan på tre matlag även om det praktiskt sett blir fyra 
matlag). Under evakueringstiden för matsalen kommer matlagning att ske vid någon annan skola. 
 
Hemklassrum för alla årskurser samt fritidsaktiviteten i Skutan kommer att finnas kvar. 
 
Rektorn förtydligade att Idrottssalar inte har ingått i ombyggnads/utbyggnads diskussionerna. 
 
Efter att förra årets fyror hade haft en ganska rörig start, tycker  rektorn att det har blivit avsevärt 
mycket bättre. Bland annat har en person extra anställts. Årets fyror har enligt rektorn haft en 
mycket bra start och verksamheten fungerar mycket bra. 
 
Rektorn meddelade också att meritvärdena från förra året var mycket bra, när de hade rensats för 
ensamkommandes resultat. 
 
Skolan kommer framöver (nästa 2-3 år) inte erbjuda ”Matte Spets” dit även elever utanför 
upptagningsområdet kunnat söka sig. Skälet till detta är att skolan är för full, man har inte utrymme 
att ta emot elever externt. Man vill dock fortsätta bedriva extra matteundervisning inom ramen för 
elevens val. 
 
Inriktningsvalen för högstadiet kommer att utökas, det gäller framför allt de estetiska ämnena som 
är mycket populära. 
 
Elevens val kommer inte, så som tidigare, utgöra grund för hur klasserna sätts samman. Man 
kommer istället se till andra variabler för att skapa bra sammansättningar och elever med olika 
inriktning kommer att gå i samma klass. 
 
Skolan arbetar mot att bli mer digitaliserad och mot ”en till en”. Samtidigt betonar rektor att digitala 
verktyg inte ska ersätta befintliga medel för undervisning. 
 
Vill föräldraforum meddela sig genom mentors veckobrev går det bra om rektor får information i 
god tid, minst 2 veckor innan. 
 
Rektor svarar på frågor kring personalomsättning bland lärare. Han menar att det nu varit en stor 
omsättning i hela Stockholmsområdet. Han tror att lönelyftet för lärare samt stora pensionsavgångar 
är viktiga orsaker till det. Sturebyskolan är inget undantag i detta fall. Han nämner också att det är 
svårt att få tag på vikarier. 
 
Rektorn svarar på frågor kring upplevd brist på svar mailledes. Han tar med sig synpunkter och 

 



 

menar att det är en fråga som man arbetar med. 
 
Rektorn kommer att skicka ut ett rektorsbrev före jul som informerar mer i detalj om det som 
nämnts på föräldraforums möte 
 
2, Formalia 
 
A, Karin Holm väljs till sekreterare 
B, Carolina Oscarson väljs att vid sidan av Ordförande justera protokollet. 
C, Dagordningen godkänns. 
 
3, Föregående protokoll godkänns 
 
Ändring av Anna Röhfors uppdrag avseende Cykeldagen. Hon är ansvarig för att sätta samman 
grupp som i sin tur håller i arbetet för Cykeldagen. Hon är däremot inte sammankallande vilket 
felaktigt uppgetts i protokollet. 
 
4, Information och godkännande av ökade bankkostnader 
 
Föräldraföreningens bankkostnader ökar när vi använder tjänst som ideell förening istället för 
klubb, man får då möjlighet att ha två personer som kan vara firmatecknare. Det godkänns. 
 
5, Beslut om stadgeändring enligt protokoll från årsmötet 2017 
 
Ändringen godkänns. 
 
 
6, Intresseanmälan till webbprojekt att ordna med föreningens hemsida 
 
Ingen närvarande kan ta sig an uppgiften, men vi får gemensamt försöka värva intresserad. 
 
7, Aktiva arbetsgrupper 
 
A, Cykeldag 2018 
 
Preliminärt datum för dagen är 6:e maj. Närvarande föräldrar från årskurs 2 planerar möte innan 
jullovet. Intresserade är välkomna att kontakta Anna Röhfors och Jonas Sköldberg. 
 
B, Julmarknad 2017 
 
Ewa rapporterar från dagen som varit lyckad. Än är intäkterna inte slutgiltigt summerade. 
 
C, Barn i behov 
 
Ingen representant hade möjlighet att närvara. Gruppen är i ett uppstartsskede. 
 
D, Lokaler 
 
Föräldraföreningen kommer fortsatt bevaka behov av utökade idrotthallar. Ordförande hänvisade 
till rektorns tidigare genomgång. Det beslutades att avvakta med engagemang till utökade 
idrottslokaler tills fullständig klarhet nåtts i framtida elevantal och eventuella ökningar av 

 



 

lagstadgad idrottsundervisning. 
 
E, Trafikgruppen 
 
Johan informerar om gruppens samarbete med skola och trafikkontoret för att öka trafiksäkerhet för 
barnen. Idag är det bara Johan i gruppen och fler engagerade är välkomna. Det diskuterades även 
vad föräldrar kan bidra med för att öka trafiksäkerheten. 
 
F, Kvällsvandring 
 
Information för dem som kvällsvandrar finns på Skutan samt på gruppens FB-sida. På Skutan finns 
nummer till ”Fältarna” som man ska ringa för att få information om var man bäst behövs. Ofta är 
det mycket lugnt i området. Ett förslag är att utöka närvaro de dagar då vi vet att ungdomar är ute, 
exempelvis Valborg och skolavslutning. 
 
G, Skutan 
 
Styrelsen har godkänt att medel tillskjuts för en ny duk till biljardbordet. 
 
H, Skolråd 
 
Skolrådet är en möjlighet för eleverna att påverka sin skola. Där finns skolledning och elever 
representerade samt föräldraforum med två representanter. Fråga som kommer tas upp av 
föräldraforums representanter på nästa möte är trygghet och säkerhet på skolgården. 
 
I, Våra nyanlända 
 
Nu är det få ensamkommande nyanlända i skolan. Gruppen läggs därför ner. Kontakt med befintliga 
mentorsfamiljer fortsätter. Gruppen sammanställer lärdomar från sitt engagemang. 
 
 
8, Vilande arbetsgrupper 
 
A, Skolbiblioteksgruppen 
 
Här finns inget att rapportera. Gruppen är fortsatt vilande. 
 
9, Övriga frågor samt frågor till Skolrådet 
 
Frågan om emellanåt långsamma mail-svar som togs upp under rektorinformation behandlades. Det 
beslutades att låta Rektorn arbeta med frågan och därefter återigen ta upp frågan vid nästa möte för 
att se om det har skett förbättringar eller att förbättringsförslag håller på att implementeras. 
 
En fråga om det finns ökad sjukfrånvaro eller ökad personalomsättning behandlades. En hypotes om 
att det primärt handlar om problem inom ”rödan” formulerades. Diskussionen gick runt bordet, och 
det fanns vaga/inga indikationer på att andra årskurser skulle se samma problem. Det beslutades att 
en specifik undersökning skulle göras bland klassrepresentanter i 4an för att se om föräldrarna 
delade rektorns uppfattning att det nu fungerade väldigt bra i 4an. Detta ansågs viktigt, då det under 
tidigar FF-möten hade framkommit att delar av ”rödan-problematiken” egentligen handlade om 
problem som kan uppstå under övergången från lågstadiet till mellanstadiet och egentligen inte hade 
med lokalerna att göra. 

 



 

 
10, Möten läsåret 2017/2018 
 
Den 5 februari kl. 18.30 samt preliminärt den 20 mars kl. 18.30. 
 
11. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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Carolina Oscarson Jonas Sköldberg 
 
 
 
 

 


