Protokoll digitalt FF-möte 2021-09-28 kl 18:30
1. Val av sekreterare
Anders Humlebo valdes till sekreterare.
2. Information från rektorn
• Rektor Martin Widholm slutar på fredag 2 oktober efter sex år. Information om detta
kommer på fredag med sista rektorsbrevet samt finns på Skolplattformen.
• Tillförordnad rektor under höstterminen Robert Irestam bitr på lågstadiet för tillfället. Har
varit på skolan i 1,5 år. Bjuder in till fysiskt möte i O-huset nästa gång FF skall träffas.
• Ny rektor ska vara rekryterad när vårterminen startar.
• Skolan arbetar med covid-anpassningar för att minska smittspridningen även efter den
29:e när FHM:s restriktionerna lyfts.
• Information om anpassningarna finns på Skolplattformen.
• Evakueringen är genomförd. Åk nio är på Lindeskolan och hela högstadiet har sina
praktiskt-estetiska ämnen där. Elever och personal är nöjda med skolan.
• Evakueringen på Sturebyskolan gör att många klasser sitter trångt och det är lite
ansträngande. Skutan öppnas upp för att det ska finnas rastalternativ.
• Frågor om disko i idrottshallarna har dykt upp nu när restriktioner släpps, men det finns
idag inga lokaler att ha disko i. Idrottshallarna är fullbokade.
• Angående Verksamhetsplanen. Skolans arbete fortgår som planerat.
• Martin tycker att FF:s arbete har utvecklats till att i större utsträckning samarbeta och
utveckla tillsammans med skolan vilket är positivt till skillnad från att gå i strid med skolan
i de frågor man driver.
• Fråga om hur skolan ställer sig till vaccination av 12–15-åringar i skolans regi. Skolan
hoppas kunna hjälpa till med detta. Det är utbildningsförvaltningen som behöver lägga en
fungerande plan.
3. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor.
4. Digital utveckling kommunikation, FF-referensgrupp
Gruppen konstaterar att både FF och skola vill att kommunikationen ska vara så enkel
som möjligt. Gör kommunikationen så enkel som möjligt. Välj ett sätt att kommunicera.
Anteckningar och idéer från referensgruppen skickas ut till FF:s representanter
tillsammans med detta protokoll.
5. Kvällsvandringar – nytt schema
Nytt schema för kvällsvandringen HT21 och VT22 ligger ute på FF:s facebook-grupp
“Kvälls- och nattvandring Föräldraforum Sturebyskolan Stockholm”. Bifogas också
här och ska läggas ut även på FFs hemsida. Alla vårdnadshavare med barn på
mellanstadiet och högstadiet vandrar. Titta i schemat när det är er klass tur och
skriv in i kalendern. Viktigt att få igång vandringen eftersom många elever hänger
runt skolan på kvällarna och det har förekommit både knarkförsäljning och rån i
området.
6. Julmarknad
Eftersom huvudbyggnaden är evakuerad till följd av ventilationsarbeten kan
julmarknaden tyvärr inte hållas heller detta år.

7. Ekonomi
Vi har ingen medlemsavgift utan klasser som ordnar cykeldag och julmarknad betalar en
liten avgift till FF som täcker fasta kostnader för bankkonto och webbsida.
8. Övriga frågor
a. Är du intresserad av att vara med i en föräldragrupp för NPF?
Jenny Lindell vill starta en föräldragrupp för vårdnadshavare som har barn
med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t ex Adhd och
Autismspektrumtillstånd). Tanken är att starta som en samtalsgrupp för att
utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Kontakta Jenny Lindell om det finns
intresse eller tipsa gärna någon som kan vara intresserad!
(jenny.ekebjar@hotmail.com).
9. Kommande möten
Nästa FF-möte onsdagen den 1 december kl 18.30.

____________________________
Sekreterare
Anders Humlebo

____________________________
Justerare
Helena Olsson

