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1. Rektor har ordet 
- Det är väldigt stor rörlighet på lärare i Stockholm just nu och det är 
ganska många nya medarbetare på Sturebyskolan denna termin. Några 
tjänster rekryteras just nu. Bland annat specialpedagoger och 
skolsköterskorna. Ytterligare en kurator ska rekryteras.  
- Bra meritvärden för högstadiet men lite stökigt i åk 7.  
- Skolan jobbar fortsatt med situationen i åk 4. En heltid extra på Rödan 
har satts in. 
- Förskoleklasserna fungerar bra.  
- Bygger upp samarbetet mellan specialpedagogerna på låg-, mellan och 
högstadiet och fortsätter att förbättra verksamhet i studion. Camilla 
Forseth blir ansvarig för specialpedagogerna. 
- Har haft möte (förra veckan) med arkitekterna angående lokalfrågan. 
För diskussion med förvaltningen om var konceptskolan skall byggas och 
hur Skutan skall användas. Rektor vill ha kvar Skutan eftersom det är 
viktigt med en fritidsklubb som ligger så till att den inte stör högstadiets 
verksamhet.  
- Skolan har infört ett nytt sätt att undervisa nyanlända barn där man delar 
upp dagen i två pass, språkämnen på förmiddagen och övriga ämnen på 
eftermiddagen.  
- Rektor påminner om att FF kan få ut info till personal i rektors veckobrev 
som går ut på fredagar. 
 
• Frågor: 
 
Vad är en konceptskola?  
- En permanent skolbyggnad för högkvalitativ utbildning som kan byggas 
väldigt snabbt.   
 
Ska åk fyra flytta från Rödan?  
- Ja. Rödan är evakueringsbyggnad som används under ombyggnaderna 
av övriga lokaler. 
 
Vad gäller för slöjd, matsal och idrottslokaler i ombyggnadsplanerna?  
- Matsalen byggs om och det behövs fler lokaler för hemkunskap och 
slöjd. Förvaltningen kan inte ge besked om idrottshall. 
 
Vill ledningen ha föräldrarnas åsikter vad gäller situationen i åk 4?  



- Ja. 

2. Godkännande av verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen godkänns. 
 

3. Arbetsgrupper  
a. Skolbiblioteksgruppen och Dyslexigruppens framtid 
- Vilande. FF söker engagerade föräldrar. Denna info kommer med i nästa 
rektorsbrev.  
- Läraren som arbetat deltid på biblioteket har slutat. Ambitionen är att 
rekrytera en bibliotekarie till nästa läsår.  
 
b.Lokaler  
- Vi ber att få besked om när FF kan bli delaktiga i ombyggnadsprocessen 
innan det fattas ett beslut. 
- Synpunkt om att föräldrarna bör få mer information om ombyggnaderna. 
Ett större perspektiv. Hur allt hänger alla delar ihop? Hur ser tidsplanen 
ut?  
 
c. Rödan 
- Åk 4 har flyttat in i lokalerna.  
- Många vikarier i vissa klasser. 
- Mobbning förekommer.  
- Eleverna kan inte gå på toaletten under rasterna då byggnaden är låst. - 
- Bara en mentor per klass. Färre än från början. Med problemen som 
finns borde det finnas fler mentorer. 
- Vad är det som gäller på Rödan? Ett möte mellan Rödan-gruppen med 
rektor och personal bör bokas in. 
- Ellen kallar till Rödan-möte efter utvecklingssamtalen när synpunkter 
från mentorerna tagits in. 
 
d. Julmarknad 2016 
- Intäkterna från julmarknaden uppgick till drygt 86 000 kr.  
- Det innebär att varje klass kan ta ut ca 10 000 kr.  
- 2 500 kr utgår till FF. 
- Drygt 1 000 kr avsätts för framtida inköp till julmarknaden. 
- Stationerna som drog in mest pengar var caféet och lotteriet. 
 
e. Trafikgruppen 
- Ingen representant på mötet. 
 



f. Kvällsvandring 
- Västarna har kommit! 
- Dåligt med rapporter från kvällsvandrarna. 
 
g. Skutan 
- Anslag om 1 597 kr till musikutrustning (bl a mikrofoner) är beviljat. 
h. Skolråd 
- Ingen representant på mötet. 
 
i. Cykeldag 2017  
- Arbetet är i fullgång och styrgruppen har gjort en exemplarisk planering. 
- Boka datumet för Cykeldagen 2017: 14 maj 2017. 
 
j. Våra nyanlända  
- Gruppen höll knytkalas på Skutan innan jul vilket var uppskattat. 
- Gruppen skall träffas för att planera aktiviteter . 
 

4. Övriga frågor inklusive frågor till skolrådet  
- Önskemål att få svar på frågor. Skickas till rektor inför nästa FF-möte. 
Ellen skickar. 
- Råd om att tillsätta gruppen för julmarknaden 2017 tidigt. Gruppen bör 
vara klar innan sommaren. 
 

5. Möten läsåret 2016/2017 
- 28 mars 2017, kl 18.30  
- 8 maj 2017, kl 18.30
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