
Protokoll FF-möte 2018-09-12 
 

1. Formalia 1 
a. Val av sekreterare 

Anders Humlebo valdes till sekreterare 
Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Jonas Sköldberg och Anna Christiernin Falk valdes till justerare  

2. Rektorn informerar 
Angående starten av terminen: 
• Det har varit problem med schemaläggningen på grund av nytt schemaverktyg. 
• Nya skolplattformen beräknas börja användas fullt ut om 6–8 veckor. 
• Skolan är nu mobilfri. Det är inledningsvis stökigt inomhus på rasterna men många elever är 
nu ute under rasterna, eller i bibilioteket eller cafeterian.  
• Caféet är öppet under raster och drivs av en fritidspedagog i samarbete med elever. Det 
säljs inga sötsaker. 
• Den nya conceptskolan skall börja byggas inom kort vilket kommer att minska rastytorna 
runt Ladan. 
• Flera vårdnadshavare hade vittnade om bristande kommunikationen från skolans sida och 
rektorn meddelade att personal vid skolstarten alltid har mycket att göra vilket kan göra att 
kommunikationen inte alltid fungerar som den ska. Rektorn tittar på att göra en plan för vart vi 
föräldrar ska vända oss med olika frågor. 
• På fråga om vuxennärvaro under raster på skolgård o ch fritids meddelade rektorn att det 
ska finnas personal närvarande där det finns barn. Schemaläggningsproblemen kan ha 
orsakat brist på personal. Mötets deltagare ombads sammanställa synpunkter på bristande 
vuxennärvaro och skicka till rektorn. 
• Vårdnadshavare ombeds att inte namnge skolans personal i inlägg på sociala medier 
eftersom det ofta kommer till personalens kännedom väldigt snabbt och då upplevs 
obehagligt. 
• Referensgruppen för mellanstadiet skall sammankallas inom kort. 
• Biblioteket har flyttats till sin ursprungliga plats i anslutning till aulan och har en anställd 
bibliotikarieadministratör samt en lärare på deltid. 
Formalia 2 

a. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes 

b. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes med två tillägg till övriga frågor: 
• Förslag till ändring av stadgarna: årsmötet skall hållas på vårterminen istället för 
höstterminen. På så sätt blir det lättare med överlämningar i styrelsen eftersom 
avgående ledamöter då har ett läsår kvar i skolan och inte en knapp termin. 
• Ny valberedning behövs efter årsmötet. 

3. Diskussion kring bevakningsfrågor 
a. Skolans mail-hantering och övrig kommunikation 

Besvarades av rektorn. 
b. Vikariehanteringen 

Togs inte upp med rektorn. 
c. Status för nya skolwebben 

Besvarades av rektorn. 
d. Uppdatering skolbibliotek 

Besvarades av rektorn. 
4. Intresseanmälan till webprojekt: ordna upp föräldraforums hemsida 

Inget intresse fanns. 



5. Aktiva intressegrupper 
a. Cykeldag 2018 

Malin D. tog på sig att försöka ta fram namn på några som skulle kunna ingå i 
cykeldagens styrgrupp. 

b. Julmarknad 2018 
En styrgupp på tre personer har formats. 

c. Referensgrupp mellanstadiet 
Gruppen skall sammankallas inom kort. 

d. Barn i behov 
Gruppen är vilande. Mötet föreslår att rektorn kan redogöra för hur skolan 
arbetar med barn i behov vid nästa sammankomst. Tills vidare flyttas gruppen 
till vilande intressegrupper. 

e. Lokaler 
Skolans toaletter diskuterades. Många elever vittnar om snuskiga toaletter samt 
att de är för få. FF:s representanter i skolrådet tar upp frågan vid nästa skolråd. 

f. Trafikgruppen  
Kort rapport om läget. Gruppen kan komma att utökas med en medlem. 

g. Kvällsvandring 
Schema för kvällsvandringen ligger ute på ffsturebyskolan.se samt på 
kvällsvandringens facebookgrupp. FF skickar ut mejl med schema till alla 
representanter i åk 4–9. 

h. Skutan 
Inga nya förslag har inkommit. 

i. Skolråd samt frågor till och från skolrådet 
Inget från skolrådet. FF tar upp toaletter vid nästa möte. 

6. Vilande intressegrupper 
a. Skolbiblioteksgruppen 

Inget nytt. 
7. Övriga frågor 

• Förslag till ändring av stadgarna: årsmötet skall hållas på höstterminen istället för 
vårterminen. 
Förslaget godkändes och skall nu godkännas på årsmötet för att kunna träda i kraft. 
• Ny valberedning behövs efter årsmötet. 
Inga intressenter på mötet. 

8. Möten läsåret 2018/2019 
● Årsmöte 2018-10-23 18:30 (preliminärt datum) 

 
 
Sekreterare 
Anders Humlebo 
 
Justerat av 
Jonas Sköldberg 
Anna Christiernin Falk 


