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1. Val av sekreterare 
Anders Humlebo valdes till sekreterare. 

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Ingen utöver Helena Olsson. 

3. Information från rektorn. 
a. Corona och anpassningar i verksamhet 

Skolans personal har inga fysiska möten. Arbetslagen har system så att personal kan 
jobba på distans vid behov. Fortsätter restriktionerna gälla kommer personal i större 
utsträckning få jobba hemifrån för att minska smittspridningen i samhället. 
Ingen stor frånvaro bland personalen och god närvaro bland elever. 

Sett till det stora hela har skolan mäktat med situationen bra. 
b. Ordning och arbetsro 

Stundtals har det varit lite stökigt främst bland äldre elever. Förbättring under 
senare delen av terminen. Finns fortsatt behov av att arbeta med ordning. 
Grupparbeten måste nu ske i klassrummet vilket gör att den allmänna volymen i 
lokalerna är lägre. Mobilförbudet fungerar bra med otippat få beslagtagna mobiler. 

SKolan upplever att de har en god dialog med föräldrar kopplat till detta.  
 
c. Skolmaten 

Många föräldrar upplever att deras barn tycker att skolmaten har blivit sämre och 
att äldre barn går hem och äter. 
MW: Maten lagas till 1400 personer per dag och ska passa alla mellan 6 och 16 år. 
Nytt för den här terminen är att det serveras vegetariskt 2 dagar i veckan mot 

tidigare 1 dag i veckan. En del barn är ovana vid vegetarisk kost men det är inte 
rektorns uppfattning att eleverna äter mindre dessa dagar. 50% av maten är 
ekologisk och all mat har rätt näringsinnehåll enligt riktlinjer. Budgeten för 
skolmaten har inte minskat, kombinationen mer vegetariskt + 50 % ekologiskt har 
till och med ökat kostnaderna för skolmaten. Viktigt att servera traditionell svensk 
mat vilket blir en slags undervisning. Det finns inga tecken på att det går åt mindre 

mat än tidigare. MW äter varje dag med högstadiet och uppfattar inte att det är 
färre än tidigare som äter. Det finns många olika åsikter om vad som ska serveras 
bland eleverna. 
Skolan har inte varit lika stränga med att eleverna ska äta i skolan pga corona. 
Matsalen är för trång och ska byggas om (beräknas ske över en sommar gissningsvis 
inför nästnästa läsår). Om frågan kvarstår när corona är över välkomnas 

representanter från FF komma och prova skolmaten i en vecka för att skaffa sig en 
uppfattning. Det finns inga mängdrestriktioner för hur mycket barn i olika stadier får 
äta. Däremot hur mycket de får ta på tallriken per servering. De kan hämta fler 
gånger (om de hinner).  

 



d. Julavslutning 
Tråkigt med ett läge där traditioner på skolan inte går att genomföra.  

 

e. Sammanfattning höstterminen 
Ovanlig stämning i skolan just nu. Lite tröttare men inte en dålig stämning. 

 
Bygget: Sturebyskolan kommer inte att byggas ut eller förändras. Däremot måste 

huvudbyggnaden evakueras under nästa läsår för ventilationsarbeten. De elever 
som inte får plats i skolans övriga lokaler kommer att gå i Lindeskolan. Förberedelser 

för detta pågår. Mer detaljerad info beräknas kunna kommuniceras i slutet av 
januari. MW öppnar för att samla en högstadie-grupp från FF för att tillsammans ta 
sig an frågor som hur skolkulturen bibehålls när delar av högstadiet under en tid 
kommer att gå på “distans”.  
Aulan: Delar av belysningen i aulan trillade ner en helg. Inget tillbud, men nu ska allt 
monteras på nytt för att det ska vara tryggt och säkert. 

IT-teknik: Vårdnadshavare tycker att för många olika kanaler används beroende på 
barnens ålder. Olika appar, skolplattformen, notes, teams, google-länkar. Det blir 
svårt att hålla sig uppdaterad om planering som vårdnadshavare. 
MW: Skolan jobbar med en IT-plan där allt ska följa samma röda tråd. 
Vårdnadshavarens upplevelse av skolplattformen har inte varit fokus i utvecklingen. 
Det finns tvingande processer som kan göra det tufft för lärarna. Det är olika 
förutsättningar på de olika stadierna beroende på tillgång till datorer. IT-planen blir 

en punkt på nästa FF-möte där IT-planen kan diskuteras. 
4. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes. 
 
5. Fokusområden 

a. Cykeldag & Julmarknad 

Det blir ingen julmarknad och planerna för cykeldagen diskuteras i styrelsen. 
b. Kvällsvandring 

Viktigt att rapportera på grupperna på Facebook. 
c. Skutan 

Inga önskemål har inkommit denna termin. 
d. Skolråd samt frågor till och från skolrådet 

Inget att rapportera. 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

7. Kommande möten, vårterminen 2020 

Kombinerat möte och stämma i februari v8. 

 

 

Sekreterare Justerare 
Anders Humlebo Helena Olsson 
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