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1. Formalia 1 
a. Anders Humlebo väljs till sekreterare. 
b. Anna Christiernin Falk väljs att jämte ordföranden justera protokollet. 

2. Rektorn informerar 
• Byggstart för conceptskolan är nu planerad till oktober och inte till sommaren som 
var planerat sedan tidigare. Arbetsgrupper med lärare har fått komma med önskemål 
om hur klassrummen skall utformas. I ett senare skede skall arbetsgrupper där elever 
ingår sättas ihop. Rektorn kommer att visa skisser på FF-mötet den 6 september. 
• Rektorn efterfrågar foton från cykeldagen som han skulle vilja lägga upp på skolans 
hemsida. 
• I augusti öppnas bibiloteket med en heltidsanställd biblioteksassistent. När skolan 
får ytterligare en paralell kan det bli aktuellt med en bibliotekarie på halvtid. 
• Till höstterminen blir Sturebyskolan mobilfri. Eleverna kommer då att behöva lämna 
in sina telefoner vid skoldagens start.  
• Det finns planer på att starta elevcaféverksamhet. Bland annat har många elever 
uttryckt önskemål om att kunna köpa frukost. 
• Arbetet med referensgruppen för mellanstadiet har försenats något på grund av att 
biträdande rektor för mellanstadiet Jonas Hemström har sagt upp sig. Rekrytering 
pågår och rektorn räknar med att gruppen ska kunna hålla sitt första möte innan 
sommaren. 
• Efter att frågan tagits upp på FF-möten har rektorn talat med all undervisande 
personal om skolans policy angående kommunikation med vårdnadshavare. Vissa 
mentorer med resurskrävande grupper har svårt att hinna kommunikationen och det 
ska tas fram rutiner för hur de ska kunna få hjälp när dessa situationer uppstår. 
• Om en mentor är frånvarande över en vecka ska detta kommuniceras till 
vårdnadshavare. Detta har inte fungerat enligt några deltagare på mötet. En klass 
har till exempel inte haft utvecklingssamtal på grund av frånvarande mentor. 
• Skolwebben skall vara klar i augusti men rektorn tror inte att skolans personal 
kommer att använda systemet fullt ut förrän i mitten av höstterminen. 

3. Formalia 2 
a. Föregående protokoll godkänns. 
b. Dagordning godkänns och inga övriga frågor anmäls. 

4. Diskussion kring bevakningsfrågor 
a. Skolans mail-hantering och övrig kommunikation 

Se Rektorn informerar. 
b. Vikariehanteringen 

Se Rektorn informerar. 
c. Status för nya skolwebben 

Se Rektorn informerar. 
d. Uppdatering skolbibliotek 

Se Rektorn informerar. 
5. Intresseanmälan till webprojekt: ordna upp föräldraforums hemsida 

Helena Johnsson och Anders Humlebo påbörjar arbetet under hösten. 



6. Uppdatering samt intresseanmälan: referensgrupp för mellanstadiet. 
De sex personer som föreslagits godkänns av mötet. Ytterligare en person på mötet 
som anmäler intresse godkänns. Gruppens första möte ska hållas innan sommaren. 
Jonas Sköldberg mejlar representanterna i år 4 eftersom gruppen saknar medlemmar 
ur denna årskurs. 

7. Aktiva intressegrupper 
a. Cykeldag 2018 

Cykeldagen blev lyckad med många besökare och fint väder. När kostnad för 
vaktmästare och avgift till Föräldraforum räknats bort fick varje klass ca 8 500 
kr. Utöver detta tillkommer de pengar klasserna tjänat på loppisen. 

b. Julmarknad 2018 
Styrgruppen bör vara sammansatt innan sommaren så att arbetet kan dras 
igång tidigt på höstterminen. Jenny Österman och Anna Ejdegren tar på sig 
att mejla representanter i åk 4 och 7 för att söka intresserade till gruppen. 
Här finns lite skrivet: 
http://ffsturebyskolan.se/aktuella-arbetsgrupper/julmarknad/ 

c. Referensgrupp mellanstadiet 
Se punkt 6. 

d. Barn i behov 
Inget rapporteras på mötet. 

e. Lokaler 
Se Rektorn informerar. 

f. Trafikgruppen  
• Har kontaktat aktiva i en annan föräldraförening som varit framgångsrika i 
sitt arbete. Ska försöka få någon från denna grupp att komma och berätta på 
FF-möte. 
• Diskussion om hur de bilfria veckorna kan göras till en större kampanj med 
trafikutbildning i skolan och information till elever och vårdnadshavare om det 
nyttiga i att gå och cykla till skolan. 

g. Kvällsvandring 
Diskussion om hur kvällsvandringen kan bli mer effektiv. Prata med 
fältassistenter samt ta reda på var ungdomar hänger på kvällar och helger. 

h. Skutan 
Ett önskemål om bidrag på 5 000 kr till en bandyrink på skolgården har 
beviljats. Bandyrinken kommer att få användas av alla elever på skolan och 
inte bara Skutans elever. 

i. Skolråd samt frågor till och från skolrådet 
Inga stora frågor togs upp på senaste mötet men förhoppningsvis kommer 
protokoll från skolrådet i fortsättningen finnas på skolans hemsida. 

8. Vilande intressegrupper 
a. Skolbiblioteksgruppen 

Inget rapporteras på mötet. 
9. Övriga frågor 

• Styrelsen behöver nya medlemmar och intresserade kan mejla valberedning på 
valberedning@ffsturebyskolan.se 

10. Möten läsåret 2018/2019 

http://ffsturebyskolan.se/aktuella-arbetsgrupper/julmarknad/
mailto:valberedning@ffsturebyskolan.se


● FF-möte 2018-09-06 18:30 
● Årsmöte 2018-10-23 18:30 (preliminärt datum) 
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