
Sturebyskolans Föräldraforum, möte 2022-12-07 kl 18:30  

AGENDA  
Digitalt möte 

 

1. Val av sekreterare 
Ebba Örman  

2. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 

Godkändes och inga övriga frågor togs upp.  

3. Info rektor, Jonas Åkesson 

a. återflytten  

Det är full fart med återflytten till stora byggnaden. Under nästa vecka går flytten av saker från 
Lindeskolan till Sturebyskolan och då kommer högstadiet att vara ute på prao. Stora byggnaden har 
fått förbättrad ventilation och aulan har anpassats med mindre grupprumsmoduler för att kunna 
skärma av och få flera men mer avskärmade ytor.  
I och med att den stora byggnaden öppnas upp så kommer fler ytor bli tillgängliga som kommer att 
skapa en mindre stress rent allmänt. Det kommer att finnas fler toaletter, biblioteket kommer att 
öppnas upp, undervisning för musik, bild och slöjd kommer återigen att genomföras i stora 
byggnaden vilket frigör de ytor som dessa ämnen har tagit upp tidigare. 

    

b. prao 

Hela högstadiet har varit på prao. Pga tidpunkten fick skolan i år inga platser från staden. Har ändå 

fått ut alla elever på prao - de allra flesta har ordnat själva sen har skolan hjälpt till i vissa fall, 

mestadels på närliggande skolor. Har fungerat riktigt bra! Tack elever och föräldrar!   

c. återkoppling till elever från projekt kring Örbyleden 

Projektet har träffat elever i åk 5 och 8 som har berättat hur de använder framförallt fotbollsplanen, 

aktivitetsparken och dungen och skogen intill och vad dessa ytor betyder för dem i deras vardag. 

Övriga utrymmen från skolan till shell - macken påtalade eleverna att de ej nyttjar men ingen 

koppling / åsikt kring denna del av Stureby. Eleverna ser det utifrån barnperspektiv – och kommer 

därför ej sakna ytan efter skolan.  Utöver att man verkligen ville ha kvar dessa så var medskicket från 

de lite äldre eleverna att de gärna vill ha en naturlig plats för ungdomar att träffas, såsom te.x ett 

café. Rektor har gett förslag på en multisportarena i området med båda hallar och café som då skulle 

kunna vara denna naturliga mötesplats. Det skulle också gynna idrottsföreningar att få bättre 

förutsättningar för att bedriva sina idrotter. En esplanad kommer projektet inte lyckas med - 

ingen stadsgata såsom planerat.  

Fråga kommer till Jonas: Gällande nya bostäder kring Örbyleden - vart skall alla barn gå i skolan.  

Enligt Jonas finns en tanke att bygga en nya skola runt Örby, högstadieskolan.  

Sturebyskolan idag är att fyra klasser går ut och fyra klasser kommer in genom förskoleklasserna.     



 

d. stök kvällar runt skolan 

Man upplever att stöket på kvällarna runt skolan har ökat. Det finns flera förklaringar till detta men 
det fältassistenterna menar är att man har ökat bevakningen i andra mer utsatta områden och då har 
personer och gäng flyttat till mindre övervakade områden, såsom Stureby, vilket medför att vi får 
mer stök här.  
 
Skolan har tillsammans med vårdnadshavare, polis och fältassistenter haft föräldramöten för att 
starka samverkan och vi uppmanas att kvällsvandra enligt det schema som finns i facebookgruppen: 
Kvälls- och nattvandring Föräldraforum Sturebyskolan. 

 

Finns diskussion om att använda Skutan som ungdomsgård igen. Inflik kring ungdomsgård att de var 

svårt att få trygghet kring lokalerna.  Utmaningar kring “utmaningar” utanför Skutan under 

ungdomsgården.            

Förälder inflikar att på Lugnet, en skolan i Hammarby Sjöstad, pratar man med SISAB som i sin tur 

driver frågan med polisen.          

e. lunch och miljö i matsalen  

Skolan har fått nej på att bygga ut och förbättra matsalen. Den är idag underdimensionerad för 
antalet elever som går på Sturebyskolan. Man har därför bjudit in Stockholms skolborgarråd på lunch 
för att själva få se och uppleva hur situationen är i Sturebyskolans matsal. Besöket kommer att ske i 
mars.  
Situationen i matsalen är ett ständigt samtalsämne och man försöker att göra luft i det tajta schemat 
som finns. När F-klasser och lågstadiet äter så upplever personalen ändå att det infinner sig matro. 
Oftast så blir känslan i matsalen mer positiv om eleverna tycker om maten som serveras. 
Nu när åk 7 flyttar tillbaka till Sturebyskolan så kommer det att påverka mattiderna för åk 7 och åk 8 
enbart, men man tror inte att det ska var så märkbart. Tidigare hade man lite mer luft, men dessa 
marginaler kommer nu att försvinna. 
  
Isak, skolans kökschef har sagt upp sig och man har utlyst hans tjänst. Det har redan kommit in 
ansökningar, en sista dag att söka är 15/12. Ny kökschef kan leda till att fler äter !       
 

Totalt 1167 elever som roterar i lokalerna - gympa och matsal.   

Emilia nytt skolborgarråd är inbjuden till Sturebyskolan för att äta och besöka skolan i mars. 

Befolkningsökning borde påvisa ett behov av nya lokaler. Skolborgarråd kommer som sagt i mars. 

Hon kommer äta med förskoleklasserna. Bra inför nästa budget.         

f. avlämningsplats Helgestavägen/Malmköpingsvägen  

Ingenting nytt att säga om detta.  

Snöröjningen var katastrof - alla leveranser påverkades. 

Påtalat detta för SISAB.  

EXTRA FRÅGA:  



Omklädningsrummet - skitigt, trasigt, inga duschdraperier, få som duschar. Skolan kan endast nyttja 
en sal i byggnaden - den lilla idrottshallen är för liten för ordinarie undervisning. Det innebär att 
sturebyskolans nästan 1200 elever samsas om 1 idrottshall. Det gör att det finns otroligt lite 
möjlighet att sätta in extra städning i omklädningsrummen då dessa är fullbelagda. Man pratar om 
att idrotthallen har 0 byten - dvs. när en klass lämnar så kommer nästa direkt. Därför genomförs 
städning på eftermiddagen efter skolan, men innan idrottsföreningarna tar vid sin verksamhet i 
hallen. 
 
Många på lågstadiet upplever en otrygghet om äldre barn, som har idrott efter kommer in i 
omklädningsrummen under tiden de byter om. Detta avhjälper man med att man alltid har personal i 
form av fritidsmentorer med i omklädningsrummen. 
På frågan om duschdraperier så har man svårt att få dessa att vara kvar. De rivs oftast ner, men man 
har också upplevt att de ganska ofta blir rätt ofräscha och det är svårt att få till rutiner hur de ska 
tvättas/bytas. Skolborgarrådet kommer även att få besöka idrottshallen under sitt besök och frågan 
om duschväggar kan bli aktuell.  

 

EXTRA FRÅGA:  

Torpet och Grodan skall byggas om / renoveras från sommaren. När dessa är klara så kommer 

Ekbacken tas bort. Inget extra - ingen ändring - kommer vara samma lokaler.  

EXTRA FRÅGA:  

En fråga som lyftes var om skolan verkligen ska uppmuntra elever att ta med frukt hemifrån. Skolan 
ska vara avgiftsfri. Rektor tar med sig frågan, men det var några som var oroliga om att det skulle bli 
ett förbud mot att ta med sig egen frukt eller macka. Flera elever har svårt att äta frukost eller har 
nedsatt aptit pga. medicinska skäl och om man då har ett förbud mot att ta med sig egen frukt el. 
liknande kan det leda till låga energinivåer som gör att barnen inte orkar skoldagen barn uppmuntras 
till extra mellanmål, ta med egen frukt. Rekommenderar vårdnadshavare att maila rektor / 
biträdande.   
 
Övrigt: Nya skolborgarråd kommer och besöker i mars 2023. Då är tanken att även lyfta en ny 

idrottshall.  

 

4. Ekonomi 

Kan nämnas kort. Det fanns lite pengar från tidigare marknader, 25 000 kr - överfördes till FF kassa. 

Tanken kring detta är att bjuda in en föreläsare eller dylikt som många föräldrar kan få gagn av.   

   

5. Övriga frågor 

a. Julmarknad blir vintersportmarknad 

Någon gång i februari kommer denna vintersportsmarknad hållas av 5or och 8or. 

Detta är på gång.   

    

b. NPF-grupp 



18 medlemmar totalt. Ses varje månad.  

c. bjuda in föreläsare? 

Är det någon som har en idé om en bra föreläsare.  

Internetstiftelse - Angelica tar upp hantering av internet, spel, mobbning på nätet, 

sociala medier …. etc      

d. cykeldagen 2023 

2orna håller i cykeldagen till våren 2023.  Dra igång en grupp ganska snart.    

e. besök av skolborgarrådet/idrottsborgarrådet  

Har vi pratat om under punkten, rektorn har ordet.  

6. Kommande möten inkl. årsmöte 

22 februari 2023 kl. 19.00 årsstämma följt av ordinarie FF-möte.  

Behöver några eller ett par nya medlemmar i styrelsen 2023.  

Finns en valberedning.  

När det gäller skolborgarrådets besök - kanske skulle ha nytta av att vara med Stureby SK. Jenni och 

Anna kollar upp detta vidare.  

Emilia är inbjuden för att vi önskar bygga om matsalen. Man skall vara tydlig när man har förslag.  

Jenni Larsson har en kontakt med Emilia och borgarråden generellt.       

  

  

 


