
Protokoll/anteckningar – Föräldraforum 28 september 2022 

Plats: Skolans personalrum  

Inbjuden gäst: Jonas Åkesson, rektor Sturebyskolan  

Vid pennan: Jenni Larsson   

Diskussionspunkter:  

- Löpande verksamhet i Föräldraforum: 2-3 möten varje termin, nästa sker digitalt i 

december.  

- Information från rektor Jonas Åkesson:  

Renoveringen 

Uppdatering om renoveringen, som går enligt plan. Rykten om förseningar stämmer inte.  

Information om att Ladan, Torpet och Grodan ska omorganiseras. Fritids ska från och med 

kommande läsår inte längre vara åldersblandat, utan varje årskurs ska ha sitt fritids.  

Diskussion om matsalens storlek och behovet av renovering  

Utbildningsförvaltningen har gett ett tydligt avslag på planen att renovera Sturebyskolans 

matsal.  

Personalförändringar och organisation på mellanstadiet  

Ny biträdande rektor på mellanstadiet: Jenny Bromander.  

Arbete pågår för att jobba på bättre övergångar mellan låg- och mellanstadiet, särskilt vad 

gäller särskilt stöd.  

Särskilt stöd ges bland annat i den s k flex studion i mellanstadiet. Ett arbete under 

uppbyggnad.  

HLR-utbildning bland personalen på Sturebyskolan 

Alla lärare har gått HLR-utbildning.  

Fritidspersonalen ska gå HLR-utbildning.  

Hjärtstartare finns i Sturebyskolans O-hus och information om detta har gått ut till all 

personal.  

Fråga till Jonas Å: Får räddningstjänst eller ambulans besöka skolan för att visa upp sig och 

skapa relationer med eleverna. Svar Ja.  

Fältassistenterna i stadsdelen 

Fältassistenterna i stadsdelen har skickat information om att Sturebyskolan har blivit en plats 

för ungdomar etc att hänga på kvälls- och nattetid, samt att det är en hel del stök vid Enskede 



IP, rektorn delar den information med FF som informerar vidare till vårdnadshavare, se bilaga 

1, Information till vårdnadshavare till elever på Sturebyskolan från Fältgruppen i Enskede-Årsta-Vantör. 

Diskussion följde om hur fler föräldrar ska engagera sig att natt- och kvällsvandra i Stureby.  

- Diskussion om den årliga julmarknaden tillfälligt blir en vintermarknad och 

förläggas till strax innan sportlovet  

Med anledning av att renoveringen inte gör det möjligt att planera för den årliga 

julmarknaden i aulan. Mötet landade i att den föreslagna nyordning var positiv och att 

planering skulle tas vidare.  

- Diskussion om sparade medel på Föräldraforums konto   

Det finns ca 25 000 kr på Föräldraforums konto som har tjänats in av klasser för länge sen, 

som de aldrig har tagit i anspråk.  

Det går inte att skänka pengarna till de klasserna eftersom de sedan länge har splittrats i nya 

klasser och det finns inget stort värde i att dela ut medlen till samtliga klasser/årskurser, 

eftersom det skulle bli väldigt lite per klass eller årskurs.  

Kassörens och styrelsens förslag är att de 25 000 kronorna ska användas till nyttiga ändamål 

som kommer så många som möjligt till del. Diskussion fördes om vad det skulle kunna vara. 

Exempelvis skulle relevanta föreläsare kunna bokas in och man skulle också kunna använda 

pengarna som prispengar till de klasser vars föräldrar tagit störst ansvar för nattvandring.  

Diskussionen landade i beslutet att inriktningen var klok och att ett arbete skulle påbörjas om 

att hitta möjliga sätt att använda pengarna.  

 

- Övrigt  

Diskussion om hur information gått ut om nya klasser i mellanstadiet. En slutsats var att 

mailet med information ska gå ut i bättre tid nästa gång.  

Diskussion om att det är mycket bilar vid avlämningsplatserna runt Sturebyskolan.  

  

Bilaga 1 Information till vårdnadshavare till elever på Sturebyskolan från Fältgruppen 

i Enskede-Årsta-Vantör 

Fältgruppen i Enskede-Årsta-Vantör, som arbetar förebyggande för ungdomar i vår stadsdel 

har skickat ett informationsbrev till oss där de skriver såhär: 

vi vill öka medvetenheten om att det senaste tiden börjar samlas många ungdomar i olika 

åldrar mellan 12-18 som är på Sturebyskolans skolgård kvällstid. Som flest ca ett 30-tal 

samtidigt där många bor i Stureby eller närliggande områden. Vi fältassistenter besöker 



skolgården regelbundet kvällstid och i den kontakt vi fältassistenter haft med ungdomarna på 

plats har vi informerat om andra platser ungdomarna kan uppehålla sig på exempelvis 

fritidsgårdar i närområdet. 

Det återkommande inslaget utifrån våra observationer är att det saknas vuxennärvaro på 

plats. Effekten av att det är många ungdomar samlade på samma plats i olika åldrar utan 

vuxennärvaro är att det kan det uppstå problem. Dels kan det bli skadegörelse på skolan, men 

att även andra ungdomar kan hitta dit vilket i värsta fall kan innebära problem som våld eller 

missbruk. Vi fältassistenter försöker besöka skolgården så ofta vi kan men då vårt 

upptagningsområde är stort kan det innebära att vissa kvällar blir lidande. Vi vill därför 

uppmuntra föräldrar att då och då besöka skolgården för att skapa trygghet och få en 

lägesbild. Vi uppmuntrar föräldrar att ha kontakt med varandra, ex via en Whatsapp grupp. 

Går ni ut med hunden så kan ni passa på att snedda över skolgården. Ser ni något eller om 

det luktar cannabis ska ni alltid ringa polisen. Prata gärna med era barn. 

Slutligen passar vi på att informera kring hur lustgas påverkar kroppen samt information om 

Ungdomsmottagningen. Tryck på länkarna för att läsa mer. 

Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på telefon 08-508 14 500 

Länktips: 

https://www.tv4.se/artikel/39Jy8ctCIq7d2rlGSLtSnI/festade-pa-lustgas-blev-foerlamad-fran-halsen-
och-nedat 
  
https://www.tv4.se/klipp/va/13791374/sa-paverkar-lustgas-kroppen-hur-farligt-som-helst 
  
https://www.youmo.se/att-ta-hjalp/film-ungdomsmottagning/ 
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