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PROTOKOLL SKOLRÅD

Närvarande:  Martin Widholm, Axana, Haggar, Jonas Sköldberg, Anton Rask, 
Tevin Arborén, Kim Fors, Anja Anrén  

Datum: 2016-12-02 
Tid: kl 08.00 - 09.00 
Plats: Sturebyskolan, rektorsrum 

• Föregående protokoll lästes upp av Kim. 
- En elev berättade att hon tycker det är viktigt med att det pedagogiska 

rådet fortsätter. Jonas Wolberg kommer tillbaka under vårterminen då 
kommer det pedagogiska rådet troligen att komma tillbaka. 

- Martin berättar att fotbollsplanen är under lupp och ledningen 
diskuterar regelbundet denna fråga. 

• Frågor och förslag  
- Elevrådets protokoll tas upp som en stående punkt i 

skolledningsensmötet första tisdagen i månaden. 

Skolbyggnad 
- Högstadiet önskar ett system för pingisrummet på Ladan. Eleverna 

diskuterar vidare förslaget och ger det till Jonas Wolberg i början av 
nästa termin.  

-  Kim ändrar i bokningssystemet så att biljardbordet kan bokas fredagen 
innan.  

- Skärmväggar i duscharna kommer att installeras till idrotten under 
nästa termin, berättar Kim. 

- Högstadiet önskar ett klassrum för att skriva en tidning. Nedre J rum 
110 är ledig. 

- Toaletterna är inte alltid fräscha. Mentorerna i år 6 bör ta upp frågan 
om hur man använder en toalett. Detta gäller framförallt övre J närmast 
matsalen. Matsalens toaletter är till för alla elever. Det verkar finnas 
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brist på toaletter just för år 4. Martin berättar att det kommer att 
anställas en vuxen för att öka vuxennärvaron för år 4.  

- Ordförande från mellanstadiet funderar om alla i år 3 splittras inför 
mellanstadiet. Rektorn berättar att det är olika för olika klasser.  
Ordförande i föräldraforum berättar att han aldrig hört att elever i år 4 
har varit missnöjda med att hålla ihop från år 3.  

-  Elever ligger i korridorerna, visa respekt för alla elever och vuxna. 
- Spindelklätterställning önskas från mellanstadiet. 
- Diskussion om hur skolgården ska skottas för att minimera halka vid 

tö. 
- Städningen diskuteras i duscharna. 
- Kim och Anja tittar igenom näst termins skolråd och bestämmer tider 

innan som också skrivs i kalendariet. 
• Nästa möte vt. 

Vid protokollet   Rektorn 

Anja Anrén   Martin Widholm
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