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Dagordning digitalt Föräldraforum-möte
1. Val av sekreterare
2. Info rektor, Jonas Åkesson
3. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
4. Kvällsvandringar
5. Ekonomi
6. Övriga frågor
a. Cykeldagen 2022
b. NPF-grupp
c. Drogförsäljning i Stureby
7. Kommande möte

1. Val av sekreterare.
Angelica Stebrant valdes till protokollförare.
2. Info från rektor, Jonas Åkesson.
Jonas berättade att han fortfarande är relativt ny i rollen och har mycket att ta tag i men har sedan start
känt sig väldigt välkommen och är mycket positiv till Sturebyskolan. Han nämnde särskilt de fantastiska
rastaktiviteterna som blivit en naturlig del av skoldagen och som många elever deltar i vilket är kul och
unikt.
19/4 - extra studiedag med distansundervisning (för mellanstadiet). En del föräldrar har hört av sig
angående denna dag. Jonas och skolan vet om att informationen kom ut sent för vissa klasser, bara dagar
innan påsklovet, vilket gjorde det svårare för familjer att planera. Datumet var bestämt sedan ett tag
tillbaka när möjligheten till distansundervisning med anledning av pandemin fortfarande gällde och var
viktig för lärarna för att sätta den nya läroplanen. Detta var en tillfällig lösning och det kommer inte att bli
vanligt förekommande eftersom distansundervisning på det sättet som man haft möjlighet till under
pandemin tas bort. Det kommer som vanligt att planeras in vissa studiedagar under terminen som givetvis
kommer att kommuniceras i god tid. På lågstadiet uppskattade man verkligen aktivitetsdagen.
Vårdnadshavare i skolan. Skolan har fått frågan när man som vårdnadshavare är välkommen tillbaka
till/in i skolans lokaler. Som grund är samarbetet med föräldrar och deras närvaro jätteviktigt. Vi kommer
dock att behålla delar som fungerat väldigt bra under pandemin. Hämtning och lämning sker fortsatt
utomhus då det blir en lugnare start för både elever och lärare. Nu får man dock gå in om man behöver
hämta kvarglömda saker. Vill man dessutom besöka en lektion, kan man kontakta klassens mentor.
Skolavslutning 10 juni. Vi planerar att ha en skolavslutning för elever och föräldrar (till låg och
mellanstadieeleverna) den 10 juni på skolgården. Schema kommer.
Nya klasser (4:or och 7:or): En del av våra elever väljer att söka sig vidare till andra skolor inför åk 4.
Gruppstorleken ökar också från 28 elever per klass på lågstadiet till 30 på mellanstadiet. Förändringarna
med elever som slutar och nya som tillkommer kan pågå till efter terminsslut, vilket gör att vi ser ett behov
av att vänta med att kommunicera den slutgiltiga klassindelningen för blivande 4:or till efter
skolavslutningen. Många skolor följer redan denna modell och fr o m i år kommer även vi att göra det.
Blivande år 7:ors klassindelningar kommer presenteras första veckan i juni. Blivande 7:or kommer att vara i
Lindeskolan en termin efter sommaren eftersom H-huset är under renovering. Därefter sker flytten tillbaka
till Sturebyskolan i december. Planeringen för detta är på gång.
Drogförsäljning på skolområdet. Vi har fått information från framför allt bostadsföreningarna i området
att det förekommer drogförsäljning på och runt skolgården – på kvällstid och helger. Viktigt att känna till.
Det är främst ungdomar och unga vuxna som säljer till ungdomar. Skolan har löpande kontakt med polisen
och kommer fortsatt att ha möten med fältarna. Om detta förekommer i närheten av oss är det viktigt att vi
jobbar förebyggande och pratar om detta i skolan med eleverna när och om så behövs. Utöver detta är
kvällsvandringens arbete viktigt och bör påminnas om i alla klasser via klassrepresentanterna.
Planering för fler renoveringar för övriga lokaler, Ekbacken etc. På grund av skolans ålder kommer det
att bli fler upprustningsprojekt. Det finns planer för fler av byggnaderna på Sturebyskolan men det är för

tidigt att säga och kommunicera om planerna då man håller på att processa med SISAB som är
fastighetsägare. Ekbacken kommer att stå kvar ett tag till.
Ekbackens städrutiner. Det har kommit in klagomål angående städningen och specifikt för toaletterna på
Ekbacken. Tvål, handsprit saknas etc. och en del barn vill inte gå på toaletten.
Skolan har satt in extra insatser för att städa mer och oftare. Det ska vara fräschare nu och kommer att
följas upp.
4. Kvällsvandringar. Bra att påminna klassrepresentanterna och klasserna om att kvällsvandringsgruppen
finns. Speciellt nu när det förekommit drogförsäljning runt om skolans område. Föräldraforum har kontakt
med fältarna som har tips och vad man ska tänka på när man går.
5. Ekonomi. Anna som är kassör var inte med på mötet men kommer att presentera ett förslag kring vad vi
kan göra med de pengar som finns i kassan från framförallt tidigare Cykeldagar.
6. Övriga frågor
a. Cykeldagen 2022. Sturebyskolans cykeldag återupptas och blir av i år! Det blir på söndagen den 15
maj och anordnas som vanligt av 2:orna. I samarbete med Trafikkontoret. Information görs nu i ordning och
kommer sedan att gå ut i veckobreven via lärarna och mentorerna. De traditionella Bilfria veckorna (två
veckor före cykeldagen) kommer också att genomföras och banderoller kommer att sättas upp vecka 17.
b. NPF-grupp. En grupp är på gång att starta upp och mer information kommer på nästa
föräldraforummöte. Syftet är att utbyta erfarenheter och tankar och komma med förslag på
utvecklingsområden. Rektor Jonas blir gärna involverad i detta arbete.
7. Kommande föräldraforum blir den 1 juni kl 18.30.

