
Protokoll 

Datum/tid: 180205, kl 18.30 
Plats: Sturebyskolans lärarrum 

1. Rektorn informerar 
a. Bordläggs då rektorn inte var närvarande 

2. Formalia 
a. Dagordning 

i. Godkänd 
b. Sekreterare 

i. Niklas Engelhart 
c. Justeringman 

i. Anna Falk (annachfalk@gmail.com) 
3. Föregående protokoll  

a. OK 
4. Skolans mailhantering och övrig kommunikation (från förra mötets övriga frågor) 

a. Bordläggs då rektorn inte var närvarande 
5. Uppdatering av status vad gäller 4an/rödan (från förra mötets övriga frågor) 

a. Jonas har undersökt detta och situationen ser mycket bättre ut idag! Skolan 
har vidtagit ett antal olika förändringar 

b. Diskussion om vikariehanteringen. Görs det någon utvärdering av vikarier. 
Tas upp med rektorn på nästa möte  

6. Intresseanmälan till webbprojekt: Ordna upp föräldraforums hemsida 
a. Helena Johnsson (Klass 2D och 6A) anmälde sig att arbeta med detta under 

förutsättning att det blir fler som hjälps åt, framförallt behövs någon 
teknikkunnig. 

b. Helena Johnsson skulle fråga runt i sina klasser efter intresserade och 
styrelsen skulle sondera via sina kontakter. Ifall inget napp hittas via dessa 
vägar ska övervägas att gå ut med en intresseanmälan till ”alla föräldrar” 
via mentorer/veckobrevet och/eller lägga upp en uppmaning på hemsidan.  

7. Aktiva intressegrupper 
a. Cykeldag 2018 

i. Cykeldag 2018 är igång. Cykeldagen att ha ett fokus på klimat denna 
gång 

ii. Cykeldagen går av stapeln 6/5 
b. Julmarknad 2017 

i. Julmarknaden fick in 76224 (9524 per klass) 
c. Barn i behov 

i. Gruppen har haft låg aktivitet, behövs att flera är med och driver. 
Kan vi göra ett utskick för att skapa ett bredare engagemang. Så fort 
vi har tydliga kanaler för att förmedla information från FF ska vi 
skicka ut information om detta (se även 6 ovan) 

ii. Det händer saker på skolan. Rektorn har varit aktiv, bl a kontaktat 
professionsstödet. Rektor är också med i andra Stockholms stad 
grupperingar, t ex ett ”hemasittarprojekt” 

iii.Upplever att skolan tidigare har gjort förändringar utan underlag och 
kunskap 

d. Lokaler 
i. Ingen aktivitet sedan förra gången 
ii. Detta är också en fråga som kan kopplas till ”Barn i behov”. Vi ska 

fråga rektor om man jobbar med lokalfrågan utifrån detta perspektiv 
e. Trafikgruppen 

i. Bara en person i gruppen – kan vi få med flera 



ii. Har försökt kontakta trafikkontoret för att höra sig för vad man kan 
göra för att skapa en tryggare trafikmiljö – Inget svar. 

iii.Uppmaning att felanmälan t ex häckar som växer ut över trottoarer, 
dålig snöröjning på trottoarer mm. 

iv. Förslag att alla 6:or är med i ”trafikkalendern” under två veckor i 
höst. Har mailat till rektor om detta, har fått svar från Jonas 
Hemström att skicka direkt till mentorerna. 

f. Kvällsvandring 
i. Tuffar på men som vanligt svårt att få folk till vandringar 

g. Skutan 
i. OK att skutan får renovera biljardbord, efter att man tagit 

ytterligare en offert 
h. Skolråd samt frågor till och från skolrådet 

i. Eleverna har tagit upp att de vill låna svårare böcker på biblioteket 
i. Våra nyanlända 

i. Inga representanter närvarande, men planen är att lärdommar från 
den mest aktiva perioden ska dokumenterats och därefter avsluta 
gruppen om inte nytt behov uppstår.    

8. Vilande arbetsgrupper 
a. Skolbiblioteksgruppen 

i. Ökat behov att hitta intressenter till denna grupp. Dels från nya 
läroplanens ökade krav på skolbibliotek men även skolrådets 
önskemål om svårare böcker och faktaböcker i biblioteket. 
Intresserade uppmanas att höra av sig till föräldraforum 

ii. Vad är skolans plan för biblioteket, fråga Martin om detta på nästa 
möte 

9. Övriga frågor 
a. Kommunikation från FF till klasser 

i. Styrelsen ska undersöka hur vi kan sprida vår information och 
protokoll bättre. Hur kan vi använda veckobrev och mentorer 

ii. Styrelsen tar till sig att vi vid varje skolstart ska gå ut och informera 
om FF till varje 6-års och 1or klass. Då är det bra om vi passar på att 
informera om gående skolbussar och cykeltåg också. 

10.FF möten för läsåret 2017/2018 
a. 19/3 kl 18:30 
b. 16/5 kl 18.30 

Vid protokollet   Justeras 

Niklas Engelhart   Anna Falk 


