
Föräldrar Forum protokoll 

Tidpunkt: 2011-03-14, 19 – 21 

Plats: Lärarrummet 

Deltagare: 

Inger Liddin 6a 

Malin Svensson 2b, 7b, 9a 

Madelen Palm 3b, 6b 

Kajsa Hammarström 1-3 d 

Tina Wirgen 1a, 4b, 7b, 9a tina.wirgen@tele2.se 

Henrik Riby 6c, 4a, 2b 

Mats Rydén 7c 

Gunilla Cardell Fbb gunilla.cardell@telia.com 

Kjell Herre Fbb kjellherre@gmail.com 

Britt-Marie Kronfjäll Fb, 2b 

Maria Berglind 1 – 3 d, 4c mberglind@hotmail.com 

Annika Junehall Fb 

Marina Tjelving 2b, 4b 

Mia André 6c 

Christina Gustafsson 5c, 8d 

Linnea Bergh Fc, 6a 

Kristina Pettersson 4c kristina.pettersson@scb.se 

 

Nästa möte: Måndagen den 23 maj kl. 19 – 21 i Lärarrummet 

 

Dagordning 

1. Val av protokollförare 

Maria Berglind 

2. Rektorns inledning (ca 15 min) 

a. Budget: vi är i balans 2011 ser bra ut. Det kommer inte bli några 

personalneddragningar eller minskning av läromedel. Personalstyrkan är utökad med 

1½ tjänst (1 specialpedagog och en ½ tjänst till Ladan). Det kommer ske en 

omfördelning av pengar inom kommunen, så det finns stora möjligheter att 

Sturebyskolan kommer få tillbaka lite. Sturebyskolan är profilerad som en IT-skola, vi 

kommer att ingå i ett DELL-test (?) här kommer det finnas mobila lösningar för 

eleverna. 

b. Val till förskoleklass: Sturebyskolan ligger på 3:e plats i Stockholm som den skolan 

som flest söker till vilket gör att det är väldigt många som har sökt till skolan. Den här 

veckan får familjerna svar på ansökan. 81 barn ska tas in, fördelat på 3 klasser, det 

kan ev bli något enstaka barn till. Efter syskonförtur och särskilda behov är det ett 

område på 780 meter runt skolan som kommer att kunna komma in. Det är 

närhetsprincip inom upptagningsområde med syskonförtur. Det finns även 60 barn 
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från andra skolor som står i kö för att börja 7:an här. Sturebyskolan är utnyttjad till 

max, slöjdsalar och matsal etc klarar inte fler barn än det antal som finns idag. 

c. Skolan kommer med Trafikkontoret och Föräldrar Forum att anordna en cykeldag 

och sedan 3 bilfria veckor (v. 19, 20, 21) se mer under punkt 4. 

d. Stadsdelsnämnden planerar ett bygge av en förskolepaveljong på 

grusplansparkeringen (nedanför Grodan och Torpet) på 2 avdelningar. Det sista 

klartecknet är inte riktigt klart men de har fått tillstånd. Inskolning planerat till v. 45, 

dvs efter höstlovet.  Det kommer i sådana fall ta halva parkeringen och resten 

kommer att finnas tillgänglig för avlämning och hämtning både för skolan och 

förskolan. Det här ställer ännu högre krav på att minimera bil skjutsande till skolan 

och använda oss av exempelvis vandrande skolbussar. 

3. Frågor till rektorn (ca 5 min) 

Fråga om hur planerna är för Grodan och dess nuvarande verksamhet, speciellt aktuellt 

då förskoleklassen blir så stor till hösten så att det inte går att få in alla dessa barn i de 

integrerade 1-3:orna. Det finns en oro från Grodans föräldrar. 

Rektorns svar: Rektorn kan inte ge ett klart besked idag, dock måste ett besked för 

hösten 2012 komma senast under hösten 2011. 

4. Rapport från förvaltningsrådet 

a. Cykeldag – Söndagen den 8 maj 2011, mellan 11 och 15 kommer det att hållas en 

cykeldag på Sturebyskolan. Det är ett samarbete mellan Föräldrar Forum, 

Sturebyskolan och Trafikkontoret. Klasserna kommer inför det här att prata 

trafiksäkerhet, visa filmer om bl a Vandrande skolbussar. Cykeldagen kommer att 

arrangeras av alla 2:or, pengarna kommer att gå till respektive klass skolresa. 4:or 

och 8:orna kommer erbjudas möjlighet till ett marknadsbord. Det kommer att vara 

backluckeloppis, cykelverkstad, cykelbytesstation, café m.m. Trafikkontoret har 

sponsrat en person från NTF som kommer och ger information och hjälper till med 

aktiviteter, det kommer att bli massa aktiviteter. Mer information kommer. Det här 

är starten på de 3 bilfria veckorna, där Sturebyskolan kommer att tävla mot Enskede 

Fältetsskola om vilken skola som klarar att ta sig till skolan utan bil bäst. 

b. Insökning till förskoleklass diskuterades, se punkt 2b. 

c. Ingen personalneddragning, se punkt 2a 

d. Möjlighet att söka till aktivitetsfonden för skidåkning. Klasser har möjlighet att söka 

till aktivitetsfonden för att ha möjlighet att iväg och åka skidor. 

e. Från elevrådet – Skutan har åter öppet för högstadieeleverna under rasterna. 

f. Det finns ett förslag att de som går i 9:an och gymnasiet ska komma och prata med 

8:orna om betyg, söka till gymnasiet etc. Detta för att kunna ”få igång” och motivera 

eleverna till att arbeta på i skolan. Det kan ge mer än när lärare och föräldrar pratar. 

g. Fråga från FF: Finns det möjlighet till busskort för de elever som har slöjd i 

Östbergaskolan på morgonen? Svar från skolan: Nej, det finns inte möjlighet till 

busskort, ev kan det finnas möjlighet att få ut en bussremsa. Då svaret kändes 

otydligt tas frågan upp igen på nästa förvaltningsmöte. 

5. Val av minst en deltagare till förvaltningsrådet 

Då den andra FF representanten till Förvaltningsrådet inte har dykt upp något mer och 

inte går att få tag i, behövs det ytterligare en representant. Förvaltningsråd är ca 3 

gånger/termin 8.15 på morgonen. 



6. Genomgång av förra protokollet 

a. Frågor och funderingar angående nattvandringen som fanns kvar från förra mötet 

kunde tyvärr inte besvaras nattvandrargruppen inte var representerade på mötet.  

7. Diskussionsgrupper kring vad Föräldrar Forum har för uppgift samt hur vi ska kunna förmedla 

och aktualisera det som sägs och görs i Forumet till övriga berörda (föräldrar, elever, lärare 

mfl) 

Vad ska Föräldrar Forum stå för, är den befintliga definitionen fortfarande aktuell? Det 

finns förbättringsmöjligheter, det är viktigt att det finns en bra dialog mellan föräldrar 

och skolan. Grupparbete med fokus på syftet med FF och hur ska tågordningen vara med 

frågor som behöver lyftas? Innan grupparbetet presenterades de åsikter som kommit in 

från föräldrar genom mail. Grupparbetet redovisades och ordförande Linnea tog in alla 

gruppers synpunkter och ska till nästa möte sammanställa det som vi samtyckte i och där 

vi hade olika åsikter. Det här arbetet fortsätter på nästa möte. 

8. Övriga punkter  

a. Webben – vi måste hitta en ny domän för webbhotellet vi ligger på ska läggas ner. 

Frågan om skolan eller utbildningsförvaltningen kan betala tas till förvaltningsrådet. 

Allt måste vara överflyttat och klart till sista maj. 

b. Södermalms närpolis har ett samarbete med Erikdalsskolan och skickar ut 

information till föräldrar. Vi är mycket intresserade av detta om det finns en liknande 

möjlighet med närpolisen i söderort. Frågan finns just nu hos polisen om de har 

möjlighet att sprida information till elever och föräldrar i ett informationsblad. 


