
 Protokoll FF-möte 19 mars 2018 
 
1)  Rektorn informerar 

- Stadsbyggnadskontoret har öppet hus 20 mars 17–19 angående byggnation 
av bostäder på Sågverksgatan och hur det påverkar bl a skolan. Samråd och 
info. Rektorn kommer att närvara cirka 17.30-18.30. 

- Information om verksamhetsplanen: 
- Digitalisering inledd. En IT-pedagog, Johan Samuelsson, anställd på 

heltid. Om ett par år skall skolan ha 1 till 1. 
- Bemötande av barn i konfliktsituationer i skolmiljön. Workshops med 

lärare. 
- Arbete pågår för att det skall finnas en röd tråd i hur skolans 

specialpedagoger jobbar genom alla stadier. 
- Det har införts riktade uppdrag för förstelärare. Gäller i två år. 
- Skolan jobbar med ett FOU-projekt. Två lärare har fått forskningsstöd 

och leder tillsammans med förstelärare skolans pedagogiska personal i 
att forska på sina egna didaktiska metoder. 

- Nya läroplansmål, bl a robotteknik och programmering. 
- Arbete kring stress, arbetsbelastning och förtydligande av uppdrag pågår. Hur 

ska skolan arbeta med kommunikation? Det är viktigt att både personal och 
vårdnadshavare vet hur kommunikationen skall gå till. 

- Nya Skolwebben under utveckling. Rektorn tycker att det ser väldigt bra ut. 
Fortbildning pågår.  

- Rektor arbetar med lärarna om vikarieplanering. Expeditionen har fått en ny 
administratör som arbetar med tillsättningen av vikarier. 
På fråga om information om frånvarande pedagog inte skulle förmedlas till 
vårdnadshavare svarade rektorn att det lät konstigt med utebliven information. 
Rutinerna kring detta skall kontrolleras. 

- Stockholms stad ska under våren informera elever om tillgängliga 
ledsagarjobb. 

- Rektor vill starta en referensgrupp för mellanstadiet kommande två åren. 
Hur vill vi att mellanstadiet skall fungera? Gruppen skall bestå av föräldrar till 
barn på mellanstadiet, biträdande rektor och mentorer. Första mötet planeras 
att hållas om cirka en månad. 

- Nuvarande åk 5 ska in i huvudbyggnaden när de börjar åk 6 och nästa års 
fyror ska in i Rödan 

 
2)  Formalia 
a) Val av sekreterare 

- Anders Humlebo 
b) Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.  

- Carola Hällgren Franson 



c) Godkännande av dagordning  
- Dagordningen godkändes. 

3)  Föregående protokoll  
- Godkändes 

4)  Skolans mail-hantering och övrig kommunikation 
- Togs upp av rektor under Rektorn informerar. Det verkar som om frågan tagits 

på allvar. Mötet tar upp frågan igen på nästa möte. 
5)  Vikariehanteringen 

- Se Rektorn informerar. 
6)  Intresseanmälan till webprojekt: ordna upp föräldraforums hemsida 

- Bordläggs till nästa möte 
7)  Intresseanmälan till referensgrupp för mellanstadiet. 

- Carola Hällgren Franson 
- Camilla Hildebrand 
- FF-representanter uppmanas att höra av sig med intresseanmälan eller 

rekommendationer. 
- Referensgruppen förväntas exempelvis att ge input till hur mellanstadiet ska 

fungera i framtiden och vilken kultur som man vill ska råda. 
8)  Intresseanmälan till skolbiblioteksgruppen 

- Bordläggs till nästa möte. 
9)  Aktiva intressegrupper 
a) Cykeldag 2018 

- Ansvarig var inte närvarande, men representanter meddelar att arbetet löper 
på bra.  

b) Julmarknad 2017 
- Färdigrapporterat. Nästa möte tas Julmarknad 2018 upp. 

c) Barn i behov 
- Inget nytt. 

d) Lokaler 
- Ingen aktivitet under senaste perioden. Några frågor togs upp för behandling: 

- Mellanmål i klassrum/gemensamma kök. Dyrt och logistiskt en dålig idé 
enligt rektorn. FF hör sig för med olika avdelning hur man ställer sig till 
detta och tar upp frågan igen vid nästa möte. 

- Varför är det så mörkt kring ungdomsgården samt skolgård på kvällar 
och nätter. FF tar en första kontakt med Sisab. 

e) Trafikgruppen 
- Bara en person aktiv, Johan Pontén. Skulle behövas fler i gruppen som är 

intresserade av att utveckla trafiksituationen i skolans närhet. 
f) Kvällsvandring 

- Fungerar bra. 



- Gå med i Facebook-gruppen “Kvälls- och nattvandring Föräldraforum 
Sturebyskolan Stockholm“: 
https://www.facebook.com/groups/1755487444699065/ 

g) Skutan 
- Föräldraforum har godkänt renovering av biljardbord.  

h) Skolråd samt frågor till och från skolrådet 
- Ingen representant kunde närvara på förra mötet. 

i) Våra nyanlända 
- Gruppen läggs ner. Fokus har varit på ensamkommande barn. Eftersom det 

inte längre finns några ensamkommande finns inget behov för gruppen 
längre. 

10) Vilande intressegrupper 
a) Skolbiblioteksgruppen 

- Ordförande meddelade att rektorn informerat att skolbiblioteket skall flyttas 
tillbaka till ursprungliga lokaler i anslutning till aulan. 

11) Övriga frågor 
- Hur får vi fler att komma på FF:s möten? 

Göra möten kortare samt fokusera på aktuella frågor och undvika 
utsvävningar. 

12) Möten läsåret 2017/2018 
- 16 maj kl 18:30  

 
Mötet avslutas 20:10. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollförare Justeras 
Anders Humlebo Jonas Sköldberg Carola Hällgren Franson 

https://www.facebook.com/groups/1755487444699065/

