
Protokoll från Föräldraföreningsmöte 2012-05-21 

1a. Skolledningen (Tobias Svensson och Kim Fors) har ordet 
Skolan har arbetat med förbättringar senaste året.  

Stockholms stad har utvärderat skolan (tre personer, en vecka) och man har muntligt presenterat bedömning av 

skolan, skriftligt kommer det presenteras senare. Tre områden bedömdes: Läraren, Eleven och Lärmiljön. 

Övergripande bra betyg till skolan gällande kunskap hos eleverna och kvaliteten på lärarna. Generellt fick lärarna 

mycket bra betyg, men det fanns förbättringspunkter på områden Eleven och Lärmiljön.   

Det Stockholms stad har upptäckt är i stort sett det man upptäckt själva. En skillnad var att man från Stockholms stad 

tyckte att arbetsron var bra, men skolan tycker inte att miljön är tillräckligt bra. Likabehandlingsplanen tycker skolan 

är bra, men man hade från Stockholms stad synpunkter på att den inte är tillräckligt förankrad bland eleverna. 

Rapporten kommer läggas ut på skolans hemsida när den kommer. 

1b. Kvalitetssamordnare, Kim, har ordet 
Arbetar med kvaliteten i skolan, bl.a med processer, diarieföring och värderingar/vision/ledord.  

Informationsbrev till elever och medarbetare ang. ledord och slogan, bilaga 1, har gått ut. 

3. Protokoll FF möte 2012-03-12 
Protokollet finns på http://ffsturebyskolan.se 

4. Skolrådet 2012-0323 
Protokoll på hemsidan http://ffsturebyskolan.se. 

5. Hur vill/kan vi arbeta som remissinstans för skolan vid stora förändringar 

på gruppnivå? 
Beslut som fattas är skolledningen. FF hjälper till i kommunikationen av informationen och kommer med förslag på 

förbättringar.  

6. Skolpejl 
Skolpejl är en publik och sökbar medborgartjänst över utvalda delar av den officiella skolstatistiken från skolverket. 

http://pejl.svt.se/skola/stockholm/enskede-arsta-vantor/0180334_sturebyskolan/ 

 

7. Statusuppdatering av arbetsgrupperna 
Valberedning – Förslå gärna representanter innan årsmötet till Maria Berglind eller Maria Suchowiak. Vi vet att det 

är flera poster som kommer bli vakanta, så det är viktigt att ordet sprids innan årsmötet! Se bliga 2;  ”Valberedning”. 

Elevantal – Facebook-gruppen har gjort jobbet som initialt definierades. Det upplevs som att det man kan göra mer 

inom området är väldigt begränsat. Mer fakta behövs för att komma vidare. Inget mer arbete i denna grupp kommer 

ske om inte frågan lyfts igen. Vi tackar gruppen för bra arbete! 

http://pejl.svt.se/skola/stockholm/enskede-arsta-vantor/0180334_sturebyskolan/


Cykeldag – 42.013 SEK kom in på cykeldagen. Bra jobbat! Britt-Marie Kronfjäll och Annika Junehall har erbjudit sig att 

vara med nästa år.  

Nattvandring – Listorna håller på att sammanställas, detta kommer kommuniceras på föräldramötet på hösten. 

Skolavslutningsfesten för 9:orna kommer i år ha dörrvakter, fältassistenterna är inkopplade. Vi vill gärna ha info om 

man vet något som kan hjälpa att stävja eventuella bråk och alkoholpåverkade ungdomar. 

Julmarknad – Frågan om tillsättande om ny arbetsgrupp bordlägges eftersom det inte fanns någon på sittande möte 

som tog initiativet. 

Informationsgruppen – Broschyrer klara och ska delas ut på första mötet på terminen. Det delades även ut på 

föräldramötet för nästa års förskoleklass i förra veckan. Beslut att Maria Sochoviak kommer informera på 

föräldramötet i höst. Marita Forsberg slutar, Axana Haggar tar över. Tack Marita för ett bra arbete! 

Trafikgruppen – Behöver förstärkning i höst. Det har kommit igång en bra dialog med Trafikkontoret, 

Exploateringskontoret och Veidekke som bör upprätthållas. Information på nätet där man kan följa arbetet: länk 

finns på http://ffsturebyskolan.se. Marina Tjelving & Ellen Luijkx slutar; tack för genomfört arbete. 

Skolbiblioteket – Arbetet kom igång i höstas, men ligger nu nere eftersom det kom besparingskrav.  

Övriga frågor: 
- Konstgräsplan: Dokument färdigställs och skickas in. 
- Skutan: Förslag att det övergår i skolans regi.  

8. Frågor till skolrådet 
En hel del frågor ligger kvar sedan tidigare och dessa arbetas det vidare med. 

 

 

Mötesordförande: Ellen Luijkx          Sekreterare: Lotta Gunnarsson Justerare: Ellen Luijkx 

 

Nästa möte; Årsmöte, datum inte ännu fastställt. 

Bilaga 1;  Informationsbrev till elever och medarbetare ang. ledord och slogan. 

Se bliga 2;   ”Valberedning”. 

Bilaga 2;  Närvarolista 

 

 

http://ffsturebyskolan.se/

