
Möte mellan Lars Ljungman (LL, rektor Sturebyskolan) och Ellen Luijkx (EL, tillförordnad ordförande i FF 

Sturebyskolan).                                                                                                                                                                        

Fredag 16 dec -11, kl. 8 – 9; Sturebyskolan 

 

1. Sturebyskolan egen ekonomisk enhet 

På senaste Stadsdelsnämndes senaste möte, 15 dec. 2011, fattades beslut om att Sturebyskolan återigen är en egen 

ekonomisk enhet. Beslut träder i kraft 1 januari 2012. En ny rektor, Lena Axedin, har tillsats för Östbergaskolan. 

2. Kommunikation mellan FF och rektorn.  

EL föreslår att framöver, vid behov, ha ett möte mellan rektorn och FF ordförande innan FF möten för att få en 

snabbare återkoppling på frågor som har tagits upp på FF mötet när rektorn inte var närvarande. Innan mötet skickar 

ordförande en sammanställning över ämne som önskas tas upp. Ordförande skriver minnesanteckningar av mötet 

som justeras av rektorn vartefter dem publiceras på FF hemsidan.                                                                                                                 

Rektorn godkänner förfarandet. Forslaget från EL kommer på nästa möte föreläggas till alla FF 

styrelserepresentanter.                                                                                                                                                                 

Mål; snabbare återkoppling på frågor från FF representanter, LL vet vilka frågor kommer att tas upp på nästa FF 

möte och mer effektiva FF möten. 

3. Information mellan lärare och vårdnadshavare till elever i Sturebyskolan. 

Vilka riktlinjer finns det för hur informationsöverförande ska ske? Inte alla vårdnadshavare har tillgång till BankID och 

kan därför inte komma åt all information.                                                                                                                                            

Stockholm stad  De hänvisar till skolwebben. Sturebyskolan har som mål att varje klasslärare ska förmedla 

information till varje vårdnadshavare. Detta sker i dagsläget på olika sätt beroende på lärare; veckobrev per mejl 

eller utskrift till vårdnadshavarna eller skolwebben. Om en vårdnadshavare inte alls får någon information från 

skolan vill biträdande rektor och – eller rektorn gärna veta detta. 

4. Upphandling av städning. 

Ett nytt städföretag, Teknostäd, kommer att börja på skolan fr.o.m. 1 januari 2012.  

5. Mattepedagogik för vårdnadshavare 

Vårdnadshavare önskar sig mattepedagogik för att kunna hjälpa eleverna med läxläsning.                                                                              

Antagligen kommer två lärare ta på sig detta arbeta som kommer att ske under vårterminen 2012. 

6. Betygsättning i skolan jämfört med andra skolor i länet 

Se tidnings artikel i DN, http://www.dn.se/sthlm/foraldrar-far-skulden-for-felaktiga-betyg . Sturebyskolan hamnar 

enligt den undersökningen, som enbart gäller ämnet matematik och 10-15 elever som gått på Sturebyskolan , på 

”sträng” listan. Ett samarbeta mellan skolan och Göteborgs universitet (Arne Löfstedt) pågår för att säkra rätt 

bedömning och betygsättning. Enligt SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) ska eleverna 

från Sturebyskolan åk 9 ha ett genomsnittligt betyg på 230 poäng. Utfallet är 223 poäng. Det maximala antal poäng är 

320. Se http://ffsturebyskolan.se/ artikeln; ”Jämför betygsresultat & andel elever som uppnått målen för Sturebyskolan 

med rikssnittet.” Andel elever behöriga till gymnasiet läsåret 2010 var 93%; 2011 94%. 

Skolan har ett pågående samarbeta med Arne Löfstedt, lärare på Göteborgs Universitet angående betyg och 

bedömning. Torsdagen den 16:e februari mellan kl. 18 – 19 kommer skolan att ha en informationskväll angående 

betyg och bedömning. 

 

 

http://www.dn.se/sthlm/foraldrar-far-skulden-for-felaktiga-betyg
http://ffsturebyskolan.se/


7. Jul- och sommaravslutning 

Framöver kommer detta vara uppdelade i följande årskurser: Förskoleklasser & åk1; åk 2 & 3; åk 4,5 & 6; åk 7,8 & 9. 

Se skolans hemsida. 

8. Enstaka störande elever 
 

Vad har pedagogerna för riktlinjer gällande enstaka störande elever under lektionstid? Hur ser skolans policy ut kring 
detta? (Frågan har uppkommit då föräldrar har påpekat att deras barn har uppfattad det som ”kollektiv 
bestraffning”; då hela klassen får minskad kvalitetstid på lektionerna.) 
Tar man ut enstaka störande elever för att minimera att lektionen förlorar värde för resterande elever? Kan lärarna 

dela upp klassen i mindre grupper för att störning ska minimeras? När meddelas föräldrarna till enstaka störande 

elever om att störning förekommit? Sociala åtgärdsprogram? Hur ska vårdnadshavare agera om de anser att 

pedagogerna inte kan komma till rätta med situationen.                                                                                            

Skollagen; Läraren har rätt till att utvisa en störande elev från klasslokalen för resten av lektionen och/ eller beordra 

en timmes kvarsittning efter avslutad lektion.                                                                                                                            

Skolan uppmuntrar vårdnadshavare att ta kontakt med biträdande rektor. Biträdande rektor tar upp ärandet med 

berörd lärare. Bitrände rektor gör även löpande observationer i klasser genom att närvara under undervisningen. Vid 

behov tar skolan kontakt med vårdnadshavaren till den störande eleven.  Skolan är oftast redan medveten om 

problemet och jobbar med det. Skolan kan dock aldrig bekräfta eller lämna ut information angående enskild elev 

annat än till elevens egen vårdnadshavare.   

9. Skutan – Fritids för mellan stadiet. 

Skolan har inget behov av att ändra något i nuvarande upplägg. 

 

Vid pennan, Ellen Luijkx (EL) 

Justerats av, Lars Ljungman (LL) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    


