Protokoll FF-möte 20210414 (digitalt via Teams)
1. Val av sekreterare
Anders Humlebo valdes till sekretarare.
2. Information från rektorn.
• Om en vecka är högstadiet tillbaka efter distansundervisningen och alla elever
tillbaka till skolan. Bra att lärarna får nio veckor på sig att avsluta terminen med
eleverna på plats.
• Evakueringen av huvudbyggnaden planeras och förbereds.
• Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på konsekvenserna av pandemin.
Många vikarier och längre frånvaro för eleverna vid sjukdom på grund av att alla
stannar hemma vid alla symptom. Lärarna får jobba för att kvalitetssäkra
utbildningen. Risk att resultaten kommer att påverkas genom att något fler hamnar
under godkändnivån och att topparna kapas. Men ingen röd flagg. Bra koll på niorna.
• Tittar på hur skolavslutningen kommer att genomföras. I synnerhet hur niorna ska få
en bra avslutning under rådande omständigheter.
• Resultaten från brukarundersökningen har kommit med inte publicerats på stadens
hemsida än. Snittnivån på svaren går upp för Sturebyskolan men går ned i staden.
Största delen av enkätunderlaget analyseras på stadienivå.
• Fritids i de tre olika husen analyseras också. Skolan strävar efter att få samma
organisation och kultur på alla enheter.
• Mycket aktivitet på skolområdet efter skolan har stängt. Bl a ungdomar som klättrar
upp på tak. Polisen har märkt en ökad aktivitet runt skolan på helger även med unga
vuxna.
Frågor till rektorn
1. Är det andra elever på Lindeskolan nästa termin?
Ja, elever från Enskede i lägre åldrar.
2. När man är hemma “småkrasslig” och missar undervisning. Kan man vara med
hemifrån?
För klasser som arbetar på distans kan den undervisning som sker i skolan inte följas
hemifrån på grund av att man då har utnyttjar möjligheten att jobba nära i grupper.
3. Vilka kommer att nyttja nya byggnaden?
Under evakueringen nuvarande åk 5 på övre byggnaden. På nedre planet kommer
bland annat administration, vaktmästeri och elevhälsa finnas.
När renoveringen av huvudbyggnaden är klar och Ekbacken rivits kommer
förskoleklass och årskurs 1 att husera där.
3. FF:s representant Joakim träffade skolans digitaliseringsgrupp i veckan. Utkastet till
digitaliseringsplan har delats med Joakim som kommer att analysera materialet och
FF kommer att bjuda in föräldrar till ett särskilt möte för att diskutera planen med
målsättningen att återkomma med konstruktiv feedback till skolans
digitaliseringsgrupp. Ett ingångsvärde och medskick från föräldrar är att en
grundläggande information föräldrar vill ha är att se vad som händer för barnen den
närmsta veckan och hur de som vårdnadshavarna kan hjälpa barnen. En fråga om
att det är svårt att hitta omdömen i Skolplattformen när det kommit notiser om nya
omdömen lyftes. Detta är en väl känd bugg. Funkar bättre på laptop.

4. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.
5. Kvällsvandring
Viktigt att hålla igång kvällsvandringen nu när det blir varmare och längre kvällar. Vi
behöver alla hjälpas åt att hålla reda på när klasserna har kvällsvandring och puffa
på vårdnadshavare i klasserna. Gå med i FB-gruppen Kvälls- och nattvandring
Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm
Det finns även en annan grupp på FB som skrivit om att kvällsvandra i Stureby. Bra
med vuxna ute.
6. Skutan
Inga önskemål har inkommit från Skutan. Elever och vårdnadshavare får gärna
komma med förslag. Men det är personalen på Skutan som måste ansöka.
7. Skolråd samt frågor till och från skolrådet
Skolråden är inställda tills vidare pga pandemin.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
9. Kommande möten, vårterminen 2021
Måndag 24 maj kl 18:30
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