
Uppföljning av utestående frågor protokoll 28 nov. 2011. 

 

4. Information från rektorn / Cecilia Nilsson 

Matsalssituationen. Vill FF att åk 0 ska äta lunch & mellanmål i paviljongen? Varför? Vad är det som inte fungerar 

med nuvarande rutiner? Var baserar vi detta på? Ämnet diskuterades på skolrådet. 

5. Diskussion / godkännande av följande dokument: 

a) Julmarknadsstrategi                      Se bilaga ”Skolresebidrag” förslag från Anna Riby, kassör. 

6. Fritids hemmet Skutan 

FF kontaktperson Charlotta Collin Söderquist. 

7. Status uppdatering av arbetsgrupperna 

 Nattvandring.  

Jag  har varit i kontakt med Johan Gagner och Katarina Hjorth. De är inte medvetna om några problem. På 

http://ffsturebyskolan.se hittar man schemat för innevarande skolår, dessutom hittar man deras kontaktuppgifter på 

hemsidan. V.v. rekommendera personer som behöver information / har synpunkter att ta direkt kontakt med Johan 

och / eller Katarina Hjorth. 

 

 

 

 Sturebyskolans 60-årsdag, fredagen 2 dec.  

Information önskas. Jag fick information från skolan men p.g.a. att jag inte ännu hade lärt mig arbeta med hemsidan 

blev informationen aldrig utlagt på vår hemsida. 

 Elevantal Sturebyskolan 

Fokus för gruppens arbete: Vi är intresserade av att undersöka hur kommunens utökning av antal bostäder i Stureby 

med omnejd kan komma att påverka elevantalet för Sturebyskolan. Vi kommer att ha ett utifrån perspektiv och inte 

studera effekter av ökat elevantal inom skolans verksamhet.  Vi kommer att kontakta kommunen för att få in 

uppgifterna. Rektorn räknar med att vi Ht 2014 når piken med 1040 elever. Sedan räcker inte klassrummen, det finns 

38 klassrum. Om vi inte skulle hyra lokaler från  Östberga/Beckahagen skulle Sturebyskolan kunna ta emot max 900 

elever. Är det risk att det blir krav på att ta in ännu mer elever än vad rektorn räknar med? Utifrån vad vi kommer 

fram till tar vi beslut om hur vi sedan vill gå vidare.  

  Trafikgruppen 

Minnesanteckningarna från mötet med Trafikkontoret (14 nov. 2011) finns på hemsidan.                                              

Förslag till bilfria veckor 2012;                                                                                                                                                            

- 6 maj cykeldagen; veckorna 19, 20 & 21 ( måndagen 7 maj – fredagen 25 maj)                                                                    

- Början av läsåret 2012 – 2013; läsåret börjar onsdagen 22 aug. veckorna 35, 36 & 37 (måndag 27 aug. – fredagen 14 

sept).     

// Ellen Luijkx 

http://ffsturebyskolan.se/

