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Val av sekreterare 
Agnes Notini Zachrison och Angelica Stebrant. 

 

Rektor Jonas Åkesson har ordet 
 
Skolavslutning 
Skolavslutningen den 10 juni kommer att äga rum utomhus och i år bjuds även 
vårdnadshavare in.  
 
Omvärldens påverkan på skolan 
I februari bytte Coronagruppen namn till Ukrainagruppen med anledning av Rysslands 
invasion av Ukraina och flyktingströmmen i Europa som den medfört. Sturebyskolan har med 
anledning av evakueringssituationen (med trångboddhet som konsekvens) svårt att ta emot 
ett större antal elever från Ukraina. Andra skolor i området och staden tar däremot emot 
ukrainska elever.  
 
Inflationen har medfört ökade kostnader för skolan, exempelvis gäller det ökade 
matkostnader.  
 
Skolattentatet i USA för några veckor sedan har lett till att Stockholms stad kommer att ta 
fram en säkerhetsapp för krissituationer. Skolan och lärarna har en viktig roll i tider av 
desinformation.  
 
Örbyleden 
Exploateringskontoret vill ändra stadsplaneringen och göra en stadsgata av den del av 
Örbyleden som sträcker sig från Shellmacken fram till Sturebyskolan och bygga 1200 
bostäder. Vid ett möte mellan skolledningen och Exploateringskontoret påtalade rektor 
Jonas vikten av att få behålla ytor för fysisk aktivitet för skolans elever, såsom fotbollsplanen 
och ängen bredvid. Uppfattningen är att Exploateringskontoret är lyhörda för detta. I höst 
vill Exploateringskontoret träffa skolbarnen och gå runt i området. Planerna för området är 
än så länge på ett mycket tidigt planeringsstadium.  
 
Matsalen Sturebyskolan 
Rektorn arbetar med att försöka öka kapaciteteten både i köket och antalet platser samt 
flödet i lokalen, något som är viktigt inte minst för att minska konfliktytor mellan eleverna 
och möjliggöra avskildhet för de elever som har större behov av matro. Det finns en plan på 
att utöka matsalen med 30 platser, vilket inte kommer att vara tillräckligt långsiktigt och 
framförallt saknar logistiska kapacitetslösningar som matsalen är i stort behov av.  
 
Lindeskolan 
Evakuering kommer att ske av hela åk 7 till Lindeskolan i Enskede Gård inför och under 
höstterminen 2022. Eventuellt kommer högstadiet att göra sin prao under december månad 
vilket kan frigöra tid för tillbakaflytt vid årsskiftet, men detta är inte beslutat än. Rektorn 
återkommer i ärendet. 



 
Trafiksituationen 
Stockholms stad kommer att testa nya åtgärder som skapar bättre förutsättningar för elever 
att gå och cykla till skolan. Trafikkontoret har ställt frågan till Föräldraforum och 
skolledningen om Sturebyskolan vill delta i denna pilotstudie på 2-3 månader att på försök 
stänga av biltrafiken intill en utvald skola under höstterminen 2022.  
 
Skolledningen har haft en dialog med Trafikkontoret och lyft att det råder oro över 
trafiksituationen, särskilt med tanke på att elever i de lägre åldrarna flyttar in i det nya O-
huset till hösten. Det har funnits önskemål om en avlämningsficka mellan matsalen och 
idrottshallen, ett förslag som tyvärr har fått avslag från Trafikkontoret då de inte vill 
uppmuntra biltrafiken i området. Att stänga av flera vägar runt skolan tror rektor bara 
kommer att flytta problemet och inte lösa det. Föräldraforum beslutade tillsammans med 
rektorn att avböja deltagande i pilotprojekt och att istället bjuda in Trafikkontoret till skolan 
för att tillsammans med skolledningen och Föräldraforum titta på trafiksituationen runt 
skolan. Helena mailar Trafikkontoret.   
 
Kompletteringsdagen 3 juni 
Kompletteringsdagen på Sturebyskolan har tidigare uppfattats som något positivt av 
personal på skolan och de elever som behövt komplettera sina arbeten (exempelvis på grund 
av sjukdom) och som tack vare denna dag kunnat få sin bedömning. Samtidigt har det 
inneburit att andra elever inte har någon skolgång/barnomsorg denna dag, vilket skolan har 
fått frågor om från föräldrar. Rektorn konstaterar att kommunikationen om denna dag kan 
förbättras gentemot vårdnadshavare. Skolledningen kommer att göra en utvärdering av 
kompletteringsdagens fortsatta vara eller icke vara. Rektorn var tydlig med att det skolan ska 
ha tydliga och meningsfulla skoldagar hela vägen in i mål. Mentorsdagar är skoldagar, de ska 
vara längre än två timmar och är dagar som upplevs som givande och ibland behöver skolan 
göra andra saker för att stärka gruppen och bygga relationer.  
 
Kommunikation med vårdnadshavare 
Rektorn kommer att se över vårdnadshavarkommunikationen, viktigt att skolan uppfattas 
som meningsfull och tydlig gentemot vårdnadshavarna.  
 
NPF-gruppen 
NPF gruppen har träffats för första gången och är nu en grupp på tio föräldrar. 
Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter dela tips, råd och kunna ställa frågor till 
varandra. Detta skapar förutsättningar för ett bra stöd i skolan och en dialog mellan skola, 
vårdnadshavare och elever. Är man intresserad att vara med på nästa möte kan man maila 
Jenny Lindell. Nästa möte är i augusti. 
  
Ang särskilt stöd och skolfrånvaro 
Skolans utgångspunkt är att alltid jobba utifrån barnens behov. Det viktiga är inte om och 
vilken diagnos. Det viktiga är vad individen och eleven har för behov. För att kunna sätta in 
rätt insats och stöd. Detta jobbar skolan löpande med genom elevhälsoteam och med 
mentorerna. Samordning kring vilka processer och rutiner som finns och bör finnas kommer 
man att jobba vidare med. 
 



Föräldraforum 
 
Cykeldagen 
Arrangörerna har meddelat att det blev en lyckad cykeldag med bra deltagande, aktiviteter 
och väl utfört genomförande. Trots att man hade kort planeringstid. Och totalt sett fick man 
ihop en bra slant. Cykeldagen är tillbaka!  
  
Påminnelse om att tycka till om stadsbyggnadsplanerna kring Örby-leden 
Det är bra om man i ett tidigt skede nu går in och tycker till. Det kan man göra här 
https://new.maptionnaire.com/q/97l4bwh3ozc6 Både som vårdnadshavare och elev. Sista 
datum att ge sina synpunkter genom länken är 6 juni. 
 
Matsalen 
Föräldraforum kan göra en skrivelse till rektorn som påtalar problemen med en 
underdimensionerad matsal för att stärka skolans argumentation i en fortsatt diskussion.  
 
Nästa möte  
Nästa föräldraforum möte blir efter sommaren i september:  
 

https://new.maptionnaire.com/q/97l4bwh3ozc6

