
Protokoll digitalt FF-möte 2020-09-24 kl 18:30 

 

1. Val av sekreterare 

Anders Humlebo valdes till sekreterare. 
2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet 

Sanna Ljungdahl valdes till justerare. 
3. Information från rektorn.  

a. Skolans verksamhetsplan vid T2, nuläge 

Just nu jobbar skolan med: 
• Hemmasittarproblematik. Ganska många elever har problem 

med hemmasittarproblematik och har frånvaro långt över 20%. 
• Budgeten. Budgeten har dragits ner i Stockholms stad och den 

kommer inte att skrivas upp kommande år. 

• Systematiskt kvalitetsarbete. Det händer bra saker som rektorn 
kommer att informera om vid senare tillfälle. 

• Meritpoäng och gymnasiebehörighet i åk 8 och 9. Större andel 
elever än normalt behöver stöd för att nå målen. 

• Evakueringen för högstadiet kommande läsår. Lindeskolan är 

mest troligt men inget beslut är taget. 
b. Coronastrategi 

• Skolan jobbar på samma sätt som innan sommaren. Det har varit 
hög närvaro bland personal och elever.  

• Nya riktlinjer från Folkhälsomyndiheten gör det svårt för skolan 

att hålla koll på att elever som varit sjuka är hemma tillräckligt 
länge.  

• Rektorn har bett om förtydligande av riktlinjerna. 
c. Samarbete med folkhälsovårdsmyndigheten 

• Skolan kanske ska delta i forskningsprojekt om covid-19. 
d. Evakuering 

• Info om evakueringen kommer under våren till elever och 

vårdnadshavare. Eftersom mycket ännu är osäkert kring 
evakueringen kommer inte så mycket info under hösten. 

e. Studiedagar 
• Skolan har få studiedagar i år jämfört med andra år. 

• Utbildningsförvaltningen bestämmer hur många studiedagar 



man kan ha. 
• Studiedagarna läggs där de passar skolan bäst. 

f. Mattespets  
• För att få ha antagningsprov för spetsklasser måste skolan ha 

nationell intag. Ett visst antal platser viks då för externa elever. Det 

fungerar inte på Sturebyskolan pga platsbrist. Inga platser får 
hållas för spetselever. 

• Ser inte ut som om skolan kommer att kunna ha spets med 
nationellt intag inom en överskådlig framtid. 

• Idag finns utmanargrupper där särbegåvade elever utmanas. 
Främst på mellanstadiet. 

g. Hemarbete 

• Skolan jobbar hårt med att digitalisera sin planeringen av 
utbildning.  

• Jobbar också med att kunna höja nivån på det digitala stödet för 
elever som är hemma.  

h. Mobiltelefoner 

• Skolan har skärpt ordningsreglarna eftersom elever ignorerade 
förbudet. 

• Mobiler som inte lämnas in vid skoldagens start beslagtas och 
måste hämtas av vårdnadshavare. Har gett gott resultat. 

i. Beteende utanför skolans område 

• Många elever uppför sig illa mot boende i skolans område. Vissa 
boende känner sig hotade. Inte bara ett fåtal som hör av sig många 

gånger utan det är ett tiotal. 
• Skolan tror att det är ett mindre antal elever som står för det 

störande beteendet.  

• Skolan har startat ett projekt med fritidsgård på Skutan under 
lunchen för högstadiet med fritidspedagoger som ordnar 

aktiviteter och café. 
• Mycket stök på närlivsbutiker i närheten av skolan. Elever som är 

högljudda, som vandaliserar och öppnar förpackningar och äter 
varor utan att betala. 

• Problem med att rykten säger att elever kan köpa cigaretter och 

energidryck utan att behöva visa leg. 
• Viktigt för kvällsvandrande föräldrar att passera 

livsmedelsbutikerna. 
4. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 



5. Fokusområden 
a. Cykeldag & Julmarknad 

• Ingen julmarknad pga covid-19. Vill berörda klasser i femman och 
åttan ordna alternativ aktivitet är det upp till dem.  

b. Kvällsvandring 

• Schema för ht 2020 och vt 2021 finns på FF:s hemsida. 
c. Skutanfonden  

•Inget att rapportera. 
d. Skolråd samt frågor till och från skolrådet  

• Inget att rapportera. 
6. Övriga frågor 

• Inga övriga frågor. 

7. Kommande möten, höstterminen 2020 
- Onsdag 9 december kl 18:30 (digitalt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare Justeringspersoner 

 

_________________ _________________ _________________ 

Anders Humlebo Helena Olsson Sanna Ljungdahl 


