
Protokoll från FöräldraForums möte 10:de oktober 2011 
 

Rektors inledning 
Rektorn hade fått förhinder och istället träffade vi lite kort bitr rektor Tobias Svensson åk 4-6. Han 
nämnde att Lars återkommer på Årsmötet med information kring ekonomin och skolbygget, dvs 
paviljongerna som kommer att byggas på parkeringen nedanför Torpet. 
 

Angående bygget så lämnade Linnea den senaste uppdateringen som hon fått genom Lars 
Anledningen till att paviljonger kommer att byggas är att Sturebyskolan var 3:e mest sökta skolan vid 
intagningen till HT 2011 detta trots en åtstramning i urval och upptagningsområde.  
Bygget har blivit försenat på grund av ett fel i förfarandet av upphandlingen hos förvaltningen. 
Paviljongerna är tänkta att rymma 110 stycken platser (förskola samt åk 0).  
För närvarande är åk 0 utspridda runt om på olika enheter i området kring skolan.  
 
Det beslutades på mötet att Föräldraforum tillsätter en arbetsgrupp för att på ett strukturerat sätt 
samordna frågor och synpunkter från föräldrar till skolledningen. 
Arbetsgruppen går under namnet ”Skolbygget/elevintag” och består av: Veronica Barkman samt 
Helena Ericsson (sammankallande). 
 

Nattvandrargruppen 
Nattvandringen har startat för läsåret 2011/2012. Pärmen som finns i ryggsäcken behöver ses över 
och uppdateras.  Eventuellt behöver det även kompletteras med ett första hjälpen kit.  
Vandringen utgår från målerifirman BR Backs Måleri kl 22:30 och pågår i cirka 2 timmar beroende på 
hur kvällen artar sig. 
Det lyftes fram önskemål om att eventuellt starta nattvandringen tidigare på året än efter skolstart 
samt att täcka upp stora helger. 
Om vädret tillåter är det ett tips att ta sig fram på cykel för att på ett snabbare sätt ha översikt vid 
fler tillfällen under samma kväll inom sitt vandringsområde. 
 

Trafikgruppen 
Trafikgruppen har drivit frågan om trafiksituationen kring Sturebyskolan. Gruppen har bland annat 
uppvaktat Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret som resulterat i att Sturebyskolan nu är en 
prioriterad skola för Trafikkontoret när det gäller trafiksituationen. Detta har varit ett digert arbete 
med insamling av synpunkter från föräldrar samt möten med både Stadsbyggnadskontoret och 
Trafikkontoret. 
Under gruppens arbete har Trafikkontoret anlitat konsulter som varit på plats i Stureby för att se 
nuvarande situation. Detta resulterade i en skrivelse från konsulterna med åtgärdsförslag som 
presenterades för trafikgruppen i slutet av september. En ny skrivelse, sammanställning av 
föräldrarnas synpunkter på konceptet lämnades in till trafikkontoret den 6 oktober, som svar på de 
åtgärdsförslag som föreslagits. Även skolans rektor har lämnat kommentar till Trafikkontoret där han 
stödjer Trafikgruppens kommentarer/synpunkter. 
 Samtliga skrivelser finns presenterade på föräldraforums webb. Den intresserade har kunnat följa 
trafikgruppens arbete via en logg på föräldraforums webb. 
 
Under mötet kom det fram en idé om att lösa morgon problematiken genom så kallade ”drop-off-
tider” för åk 0-2. Detta är enligt en modell som används i Saltsjöbaden. Idén går ut på att ha personal 
tillgänglig vid trottoaren så att bilburna föräldrar på ett snabbt och enkelt sätt kan lämna av sina barn 
till en personal från skolan och sedan åka vidare utan att behöva parkera sin bil. 
 
Sammankallande för denna grupp Marina Tjelvling kommer nu att lämna över posten till Ellen Luijkx. 
 



Julmarknadsgruppen 
Julmarknadsgruppen blev tillsatt strax innan skolavslutning och har därmed börjat sitt arbete i god 
tid för årets Julmarknad, 27:e november. I år är åk 3, 5 och 9 välkomna att hjälpa till. Den klass som 
tackat nej är klass 3C. De klasser som är med i arbetet kring julmarknaden kommer att få bidrag från 
vinsten av julmarknaden till sina respektive skolresor som brukar genomföras under våren. 
 
Ett förslag från Julmarknadsgruppen är att förändra deltagandet från skolans årskurser de närmaste 
2 åren.  Se förslaget nedan: 
 
Julmarknaden har en mångårig tradition bakom sig. Under senare år har det framförts kritik mot 
arrangemanget ex att det ger för lite i avkastning till de klasser som deltar som arrangörer. Det har 
också varit svårt att få med niorna i arrangemanget. För att komma till rätta med kritiken ges förslag 
om följande strategi. 
 
För julmarknaden 2011 inbjuds 3:or, 5:or och 9:or att stå som arrangörer och mottagare av vinsten 
med dagen. Förslag är att denna indelning sedan förändras på sikt och att julmarknaden 2012 
genomförs av 5:or, 8:or och 9:or samt att julmarknaden 2013 genomförs av bara 5:or och 8:or.  
 
Förslaget innebär också att färre klasser är med och delar på vinsten vilket bör ge en högre 
avkastning till de deltagande klasserna. Niorna som vanligtvis har haft sin skolresa under 
höstterminen frigörs från arrangemanget och frågan om medarrangör går istället till åttorna som har 
ett större intresse i att vara med.  
Treorna kompenseras redan nästa år genom att erbjudas att arrangera cykeldagen under våren, dvs 
som en 2:a. Eftersom åttorna tas med som arrangörer redan under 2012 har de fått kompensation för 
utfasningen i nian. 
 
Beslut om det nya förslaget kommer att tas på årsmötet den 24:e oktober. 
 
Julmarknadsgruppen avslöjade också en del trevliga saker inför årets julmarknad.  
Lotterierna i år ger alla en chans att vinna 

 introduktionskurs i ashtangayoga á 850 kr st. (3 st skänkta av Yogashala/Stockholm), 

 inspirationsmatlagning á 1195 kr/st (2 st skänkta av AVEQIA)  

 10 minuters bilkörning med Ferrari eller Lamborghini (skänkta av Upp&Ner) eller 

 Laserdome biljetter 2 x 15 minuter (20 st skänkta av Laserdome Stockholm).  
Fler fina vinster är på väg, presenteras på webben vart eftersom. 

Det blir också en musikhörna där man kan sälja instrument på provision, julbingo för familjen, 
julkransar, blomgrupper, hembakat bröd, sylt och marmelad etc. Skolan har också erbjudits en plats 
för kreativa elever ”elevens scen”.  Alla kan skänka gåvor till marknaden, inte bara de klasser som 
arrangerar.  Som tidigare finns det också en stor loppis, en sporthörna, café, barnaktiviteter, julgodis 
m.m. Alla klasser på skolan eller utomstående kan hyra plats för eget marknadsbord. Tipsa gärna 
vidare om detta. En av klasserna kommer på så sätt att ha två segways för uthyrning. 
 
För övrigt ombeds Föräldraforums klassrepresentanter att se till att information kring utskick 
angående Julmarknaden distribueras till samtliga föräldrar/elever i sina respektive klasser. 
 

 
 
 
 

http://www.yogashalastockholm.se/V%C3%A5rakurser/Ashtangayogaintroduktion.aspx
http://www.ticnet.se/event/inspirationsmatlagning-biljetter/AVQ1022
http://www.uppner.se/eshop/P%C3%A5-hjul/K%C3%B6r-Ferrari.aspx
http://www.uppner.se/eshop/P%C3%A5-hjul/K-r-Lamborghini-Gallardo.aspx
http://www.laserdome-stockholm.se/


Övriga frågor 
Skolrådet behöver tillsättas med nya representanter för att upprätthålla tågordningen kring 
Föräldraforums möten. Detta kommer att beslutas på årsmötet den 24:e oktober. 
Frågor som uppkommer på Föräldraforums möten ska vidarebefordras till skolledningen via skolrådet 
som sedan träffar skolledningen strax efter Föräldraforums möte. På efter följande Föräldraforums 
möte kommer därmed en redogörelse från skolrådet att ges till forumet. 
 

Frågor som väcktes under mötet 

 Hur ser skolans rektor på informationen mellan lärare och föräldrar till elever i skolan 
Linnea undersöker 

 Vilket ansvar har klassrepresentanterna i Föräldraforum 
Marina återkommer 

 När kommer Föräldraforums möten att äga rum under läsåret 2011/2012 
Beslut tas på årsmötet 

 Finns det någon möjlighet att få städning av skolans toaletter under dagtid (behovet är större 
på låg- och mellanstadierna). Det har förekommit ”toalettskola” på Grodan. 
Linnea undersöker 

 Mattepedagogik för föräldrar för att kunna hjälpa sina barn med läxläsning 
Linnea undersöker 

 Fritidshemmet Skutan behöver ha Föräldraforums hjälp att öka engagemanget i deras 
förening 
Styrelserepresentant från Skutan bör förklara nuvarande problematik i detalj vid nästa möte 

 ”Rektorn har ordet” har inte blivit uppdaterat sedan november 2010. Vad är tanken med 
denna sida på skolan hemsida 
Linnea undersöker 

 
 
 

Nästa möte 24 oktober i lärarrummet på skolan klockan 18:30 
ÅRSMÖTE 


