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PROTOKOLL SKOLRÅD 

Närvarande: Elisabeth Meckbach, Kim Fors, Annika Junehall, Helena Kettner 

Rudberg, Anja Anrén, Viktor Wahrén  

Datum: 2013-03-15 

Tid: kl 8.00 - 9.00 

Plats: Sturebyskolan rektorsrum 

 

 Förgående protokoll 

- Nytt möte den 20 mars om parken. Många av våra idéer är med. Vem 

går? 

- Helena har tagit kontakt med pensionärsföreningen. Personen Helena 

fick kontakt med är ordförande för Sturebys pensionärsförening. Han 

har tagit kontakt med deras försäkring. Solna kommun har pensionärer 

som hjälper till i skolan. 

- Jonas Wolbe bitr. rektor för högstadiet kommer prata med 9:orna om de 

är intresserad av att vara rastvakter.  

- Flera cykelställningar har beställts och ska placeras ut på skolans 

område. 

- Hörselkåpor finns i skolan. Klass 9e har haft hörselkåpor så de finns 

någonstans i skolan. Vi kollar vilka klasser som vill ha. 

- Duscharna med kallt och varmt vatten är svårt att göra något eftersom 

det är ett gammalt system som är svår att justera. 

- Använd bägge foajéerna i matsalen då finns det krokar till alla. 

- Ett förslag är att Sturebyskolan ska bli fyrparallelligt och då kommer 

matsalen och slöjdsalarna att byggas om. Men det är inget beslut på det. 

- Det är diskussion som pågår om ventilation på Ladan, Torpet och  

- Hur kan man göra elevrådet mer attraktivt? Belöningar är viktigt och de 

att syns mer.  

- 11 april är en information för föräldrar om betyg och bedömning. 

Kallelse kommer från skolledningen. 

 

Föregående protokoll godkändes. 

 

 Frågor och förslag  

 



SID 2 (2) 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn: Skolråd 2013-03-15 

Ägare: Anja Anrén 

Version: 1.0 

 

 

  

Elevrådet tas upp som en stående punkt i skolledningensmötet första 

tisdagen i månaden. 

 

Skolbyggnad (inre och yttre miljö) 

- 2b kommer att få nya bänkar. Det finns en plan för det. 

- Skolans skolgård skulle behövas ses över men eftersom vi vet att det 

kommer göras en parklek så avvaktar vi och ser vad de kommer att 

bygga i parken innan vi bygger något nytt. 

- Eleverna får inte sanda själva. 

- Möte den 20 mars om parken och då får vi reda på fortsättningen. 

 

Rastverksamhet 

 

Mat och matsal 

- Matråd den 26 mars 2013 kl 13.15 i aulan. 

 

 Övrigt 

- En förälder har kört in på gångvägen vid Ladan och det var väldigt nära 

att köra på några barn när han backade. 

- Diskussion om trafiksituationen runt skolan. 

- Bilfria veckorna kommer i vår. Djuric hjälper till att sätta upp 

banderollerna.  

- Föräldraforum vill att vi ska ha utbildning i studioteknik med 

vårdnadshavare. Vi hinner inte få till det till våren utan väntar till HT 

2013. 

- Förut har vi bjudit in förra årets 9:or för att prata om gymnasievalet. Ska 

göra det till nästa år men i år valde Sturebyskolan att bjuda in Sveriges 

Jobbmentor som hade en heldag med samtal inför gymnasievalet. 

- En inbjudan till alla vårdnadshavare kommer att skickas ut inom de 

närmaste dagarna gällande Sociala medier. Informationskvällen kommer 

vara den 16 maj kl. 18.00. 

- Nästa Föräldraforum möte är antingen den 23-25/4 eller 7/5. Det hänger 

lite på hur Carina Hallqvist kan eftersom hon bett om att få komma och 

ge lite information kring Sturebyskolans framtid. 

 

 Nästa möte:  

- 2013-05-17 kl 08.00 i rektorns rum.  

 

 

 

Vid protokollet  Justeras av  Rektorn 

 

 

Anja Anrén  Annika Junehall Elisabeth Meckbach 


