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1. Val av sekreterare
Anders Humlebo valdes 2ll sekreterare
2. Träﬀa nya rektorn Jonas Åkesson
Bakgrund Trollbäcken i Tyresö, Haninge mm, har också varit SO-lärare.
Varför ﬁck han jobbet? Vill göra skillnad. Driva på för utmärkt
undervisning. Anser aJ det är vik2gt med trivsel och trygghet. Dels för aJ
det är en förutsäJning för god undervisning, dels för aJ det är eJ mål i sig
och ger barnen en posi2v bild av sin skolgång.

Renoveringen
H-huset ska vara klart i december. En årskurs kommer aJ vara evakuerad
under hösJerminen. Ungefär liknande upplägg som under deJa läsåret.
Kommer aJ kommuniceras före sportlovet. Elever och lärare trivs bra på
Lindeskolan och skolmaten är rik2gt god. När H-huset är klart kan det vara
så aJ ﬂer byggnader skulle behövas fräschas upp, men inget lika
omfaJande som skulle kräva evakuering likt H-huset. Förskoleklasserna
kommer aJ vara kvar på Ekbacken under hösJerminen.

Barn i behov av stöd/NPF
Individuella behov. Rektorns förhållningssäJ utgår i stort från
barnpsykologen Ross Greens devis aJ barn gör räJ om de kan. DeJa är
huvudfokus i samarbetet med vårdnadshavare. Vi behöver träna barnen.
Läsning är supervik2gt för aJ klara skolgång. Det är inte bra aJ anpassa
bort för många svårigheter, riska aJ för många svårigheter blir kvar i vuxen
ålder. En avvägning av grupp kontra individer i klassrummen.

Rektorns första intryck är aJ det ﬁnns resurser på Sturebyskolan aJ klara
av. Hur vi gör prioriteringar för så god studiero och arbetsro som möjligt.
Det socioekonomiska fördelningsstödet i Stockholm innebär aJ

Sturebyskolan 2llhör den kategori som får näst minst resurser. Skolpengen
har höjts skapligt i år. Hans bild är aJ Stockholms stad har mer resurser än
många andra kommuner i länet.

Rektorn hade hört om Uppdrag granskning-programmet men inte seJ det
själv. Han menar aJ vi har gjort det svårt för oss i den svenska läroplanen
med krav på förmåga 2ll analys och dra slutsatser i väldigt 2dig ålder och
tycker aJ det är bra aJ läroplanen nu ska ses över och öka fokus på fakta.

Utvecklingssamtal och kontakt med skolan
På frågan om elevledda utvecklingssamtal och möjligheten för föräldrar aJ
säkerställa aJ barnet gör vad de ska. Eleverna ska vara närvarande när det
är deras utveckling som diskuteras. Saker föräldrar vill ta med skolan utan
aJ barnet hör - kontakta mentor i första hand. För högstadieelever med
eget lösen, bör föräldrar kräva aJ de delar med sig av lösenordet. Det går
inte aJ alla vårdnadshavare har eget lösen, men om lösen inte delas av
eleven kan föräldern ta kontakt med mentor för aJ hiJa en lösning.

Vision om skolan i fram=den
Jonas Åkesson ser eJ värde i sig aJ skolan är lite långsam. Anser aJ man
ibland har varit oreﬂekterande snabba med digitala läromedel. Den
na2onella digitaliseringsstrategin har rullats ut utan evidens i forskning.
Vill se en skola som fokuserar på lärandet och mindre klåﬁngriga poli2ker.

3. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes
4. Kvällsvandringar
Påminnelse om aJ kika på kvällsvandringsschemat när det är dags för
klassen aJ ut och vandra. Mellanstadiet och högstadiet.
5. Ekonomi
Inget aJ rapportera.

6. Övriga frågor
a. Cykeldag och julmarknad när restrikNoner har släppts
Cykeldagen ser ut 2ll aJ kunna ordnas i någon form under 2022 nu
när restrik2onerna har släppts. Föräldrar i 2:an får i uppdrag aJ
sammankalla.
b. Kontakt och kommunikaNon
7. Kommande möten, stämma 23 februari
Nästa möte är årsmötet den 23 februari. Stadsdelens fältare har bjudits in
aJ beräJa om sin verksamhet.

