
Dagordning FF-möte 2019-03-19 

1. Val av sekreterare 
Anders Humlebo valdes till sekreterare. 
 

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Niklas Engelhart valdes till justeringsperson. 
 

3. Rektorn informerar 
Rektor Martin Widholm besvarade några frågor som kommit upp på 
Facebook-gruppen Sturebyskolan Vårdnadshavare: 
• Vikariesituationen: Det stora problemet är att hitta kompetenta vikarier för 
dagsvikariat som uppstår t ex när skolans lärare måste vabba. Det finns planer på att 
skapa en vikariepool med kvalitetssäkrad personal tillsammans med andra skolor 
men projektet är i sin linda. 
• Att många lärare på mellanstadiet slutade inför höstterminen förra året: Efter en på 
personalfronten turbulent period på två år har läget stabiliserats. Arbete pågår med 
att få till en ny struktur på mellanstadiet. 
• Kort tid för lunch: Skolan är medveten om problematiken i matsalen. Den är 
dimensionerad för drygt 700 elever och därför måste man ha korta lunchtider för 
matlagen. Utbyggnaden av matsalen kommer att lösa många av de problem som 
upplevs idag. 
Övrig info från rektorn: 
• Fokusdag: Skolan ska arrangera en fokusdag om bl a trivsel, trygghet och ansvar 
för åk 7.  
• Traditioner: Rektorn vill få en bild av vilka traditioner som finns på skolan och vilka 
man skulle vilja ha och ber därför elever, personal och vårdnadshavare att dela med 
sig av sina tankar (se FF-mötets tankar under Övriga frågor). 
• Digitaliseringen: De nya enheter (både för elever och lärare) som skulle komma 
innan sommaren kommer tyvärr inte att levereras förrän i augusti. Det innebär att 
uppstarten efter sommaren kan komma att kantas av en del tekniskt strul. 
• Samverkansdokument: Rektorn håller på att att ta fram ett samverkansdokument 
där det framgår i vilka ärenden man ska kontakta mentor, biträdande rektor, 
elevhälsan osv. 
• Ombyggnation/nybygget: Ska starta i augusti/september. 
• De elever som går i åk 3 kommer att delas upp i nya klasser i åk 4. De frågor 
rektorn fått kring detta kommer att besvaras i ett utskick till samtliga vårdnadshavare. 
Barnen i åk 3 ska få träffa sin nya klass samt mellanstadiets lärare och fritidspersonal 
innan sommarlovet. 
 
 
 
 
 



4. Föregående protokoll godkändes. 
 

5. Dagordningen godkändes. En redogörelse av julmarknadens ekonomi anmäldes till 
7:2. 
 

6. Bevakningsfrågor  
1. Nätkränkningar 

Den insats med föreläsning/workshop om nätkränkningar som FF och skolan 
planerar kommer att förläggas till september.  
  

7. Aktuellt från intressegrupper 
1. Cykeldagen 2019 

Cykeldagen går av stapeln den 5 maj. Arbetet är i full gång. 
2. Julmarknad 2018 

Evenemanget drog in 63 790 kr och efter provision och avgift till FF återstod 
60 970 kr för de medverkande klasserna att dela på.  

3. Referensgrupp mellanstadiet 
Ett nytt möte med rektor och biträdande rektor på mellanstadiet skall hållas i 
april. 

4. Trafikgruppen 
Gruppen skulle behöva fler medlemmar, gärna vårdnadshavare med barn i 
förskoleklass eller lågstadiet. Planerar att informera om avlämningsplatser vid 
skolan inför nästa läsår. Både vid skolstart och via Facebook. 

5. Kvällsvandring 
Fritidsgården som haft verksamhet på Skutan på kvällarna har lagt ner 
verksamheten. De västar som kvällsvandrarna hämtat där måste vi hitta en ny 
lösning för. 

6. Skutan 
FF:s del av bandyrinken har betalats ut. Inga nya önskemål har inkommit. 

7. Skolråd samt frågor till och från skolrådet 
Från senaste skolrådet: Toalettstädning - dyrt att beställa extra städning. Kan 
ses över i nästa upphandling. 
Mer tid mellan klasser i gympan - Går inte att ge mera tid mellan klasser. 
 
FF tar upp frågan om tidpunkten för elevråden på nästa skolråd. Vissa elever 
anser att de ligger på fel dag och tid.  
 



8. Övriga frågor 
• Förslag på vad som kan anses vara/kan bli skolans traditioner: 

- Filmprojektet som åk 3 och 4 genomfört. 
- Kvällsvandringen 
- Städtradition 
- Teater/uppvisning av högstadieelever. 
- Forskning på skolan. 
- Att Sturebyskolan är en bra “cykelskola”. 
- Gammeldags skoldag 
- Crazy hair-day 
- NO-samarbete med Vetenskapens hus på KTH. 
- Skolstarten på skolgården med musik och samling på scenen. 
- Använda FF:s aktivitetsfond till att främja skolans traditioner. 

 
9. Kommande möten, våren 2019 

• Nästa FF-möte är onsdagen den 15 maj kl 18:30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid pennan Justerare 
 
Anders Humlebo Helena Olsson Niklas Engelhart 


