Protokoll FF-möte 20200507 (digitalt möte pga coronakrisen)
REKTORN INFORMERAR
Corona:
Rektorn har lagt ut ganska mycket information på skolplattformen om läget. Han lägger bara ut
om det finns ny information. Han drar slutsatsen att kommunikationen fungerar bra eftersom det
är få frågor från vårdnadshavare.
Skolan hade närmare 40 procent personalfrånvaro ett tag men få lektioner ställdes in. Terminen
kommer att avslutas på ett bra sätt.
Ett fåtal av skolans elever har varit hemma längre tid.
Skolan har något bättre närvaro senaste perioden jämfört med förra året. Det kan bero på färre
sjuka när handhygien sköts.
Skolan kommer att få följa upp måluppfyllnad och betygsnivåerna. Rektorn uttrycker viss oro
över dettag.
Det är en stor utmaning att följa rekommendationerna om avstånd i matsalen med en
underdimensionerad matsal.
Småinfo:
Skolan rekryterar biträdande rektor (Jonas Wolbe som är biträdande på hög slutar). Annons
utlagd.
Skolan har fått besked från utbildningsförvaltningen att skolan inte ska utökas med femte
parallell på högstadiet och den planerade ombyggnationen kopplat till detta uteblir. Skolan
tycker att det är tråkigt eftersom många utvecklingsprocesser blockerats och mycket planering
har lagts ner. Tråkigt att skolan inte kommer att moderniserats eftersom lokalerna är gamla och
slitna. Svårt att rekrytera ny personal till praktiska ämnen som idrott och hemkunskap när dessa
lokaler är så gammeldags.
Högstadiet kommer att husera i Lindeskolan/Enskedefältets skola hela läsåret 21/22.
pga renovering av ventilationssystemet. Expedition och personal på hög kommer att sitta på
Lindeskolan. Personal för låg och mellan, elevhälsoteam för låg och mellan samt en
vaktmästare kommer att finnas på Sturebyskolan. Rektorn räknar med att under den tiden
kunna ta alla möten med föräldrar på låg och mellan på Sturebyskolan.
Avslutning:
Kommer att ske utan vårdnadshavare på plats. Viktigt att riktlinjerna följs. Mer info kommer.

Avslutning med åk 9 lite senare på dagen med trerätterslunch tillsammans med personal. Inga
avslutningsekipage får lämna eller hämta barnen på avslutningsdagen. De får ta sig till skolan
som vanligt. Skolan önskar att vårdnadshavare ser till att boka aktiviteter och mottagningar
hemma efter kl 14 då åk 9 avslutningscermoni i skolan är slut. Detaljerad info kommer att
skickas ut.
Avslutning för övriga klasser hålls i klassrummen med tal av rektor och uppträdanden på skärm.
Skolan önskar att vårdnadshavare har kontakt med mentorerna om hur avslutningen i
klassrummen kan bli så festlig som möjligt även om vårdnadshavare inte får närvara.
Inför nästa läsår:
Info kommer inom kort för vårdnadshavare till barn som ska börja åk 4 och 7 om vilken klass
man kommer att hamna i.
Frågor till rektorn:
Vad gäller för skolresor?
Det finns ett förvaltningsgemensamt beslut om att inga resor utanför skolans område får
anordnas. Inga gäster på skolan. Vill föräldrarna söka ledigt för barnen kommer skolan att
godkänna det men ingen personal kommer att följa med. Måste anordnas av föräldrar.
FF-FRÅGOR
Klasskassor som FF förvaltar:
Kassör påminner alla klasser som ska splittras att det finns pengar innestående hos FF. En del
har redan varit i kontakt med kassör.
Stök på Bastuhagsvägen/Stureby Livs på skoltids men främst på kvällstid. Hyresgästföreningen
i området har kontaktat FF om detta efter att haft en knackig kontakt med skolan och önskar ett
möte med inblandade. FF konstaterar att skolledningen gått ut med info till alla vårdnadshavare
och FF uppmanar vårdnadshavare på högstadiet att prata med sina barn. FF svarar
Hyresgästföreningen.
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