
 

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2017-10-04 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Söderblom 

Närvarande: 

William Sjöstrand, AK 

Gustaf Karlsson-Ax, AK 

Fanny Tingström, AK 

Emelie Isaksson, AK 

Rahaf  Bahdi, AK 

Alma Christensson, Konst 

Eva Sköld, Konst 

Julia Gustavsson, Film 

Philip Bernardi, Film 

Sanne Frostensson, ersättare Projektår 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Lena fahlgren, Lärare AK 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Saknas: 

Arwid Johansson, FL 

Josefine Lindberg, FL 

Joel Lundberg, Skådespelare 

Johannes Hertsberg- Pettersson, Skådespelare 

Cecilia Fulton, Projektår 

Pia Ellingsson-Eneskär, Husmor 

Mötesledare:  

Ulf Eklund 

 

 



Dagordning 

Vilka är vi? 

Vi presenterade oss för varandra med namn och vilken kurs /roll vi har på 

skolan. Ulf gick igenom syftet med skolrådet.  Det betonades att man deltar i 

skolrådet som representant för sin kurs, inte för sin egen räkning. Det 

förtydligades att det är skolgemensamma frågor som dryftas, inget annat. 

Kursspecifika frågor tar man till respektive lärare/kurs. 

Ulf berättade lite om frågor som tidigare tagits upp. T.ex., skolfest, Grön flagg – 

hållbarhetsarbete, IT-frågor.  En del kurser väljer att ha ersättare i Skolrådet om 

någon skulle vara borta. Ulf betonar att det viktiga är att det blir en kontinuitet 

eftersom de frågor som tas upp vid ett tillfälle ofta behandlas eller får svar vid 

nästa. Därför är det bra om det är samma personer som kommer varje möte om 

möjligt. 

Skolan mailar ut anteckningarna till alla i skolrådet.  Anteckningarna sätts också 

upp på anslagstavlan vid entrén i Storgården. 

Dagen före möte går det ut en sms-påminnelse till mötesdeltagarna. 

Info från restaurangen 

Pia (husmor) kunde inte närvara. Ulf informerar om kostnader. Samma 

information har också gått ut till skolans samtliga studerande som SMS den 

27/9. Lunchkuponger kostar 550 kr för 10 luncher. Eftermiddagsfika kostar 5 kr 

för kaffe och 10 kr för kaka. Det brukar finnas frysta matlådor till försäljning à 

30 kr/ låda. 

Möten framöver 

Skolrådet brukar träffas ungefär var tredje eller var fjärde vecka. 

Inventering av frågor 

En inventering av frågor påbörjades. Frågorna behandlas vid nästa möte. 

 Ett önskemål framfördes att kunna hyra skolans cykel till ett billigt pris. 

 Fler cykelställ efterfrågas, vid framsidan av Västergården, vid entrén 

(plan 0). 

 Knäckemackor även till eftermiddagsfikat efterfrågas. 



 Matkorten bör göras personliga, för att försvåra stölder och att matkorten 

utnyttjas av annan än den som äger det. Tankar kring hur de skulle göras 

personliga- att de är numrerade eller att man skriver sitt namn på baksidan 

av kortet. 

 Temafester- inte bara karaokefester. 

 Fler temadagar med hela skolan. 

 Filmlinjen önskar att det finns bord och stolar i Västersalen, så att man 

kan sitta och anteckna.  

 Filmlinjen önskar också att det finns fåtöljer i Västersalen då man ser på 

film där och sitter lång tid, vilket är obekvämt på de stolar som finns. 

 Biljardbordet: Boll saknas. Köer saknas. Krita saknas. 

 Fråga kring varför pingisbordet på Dagis är borttaget. Torbjörn förklarar 

att det är personer som bor i anslutning till Dagis som klagat då det varit 

väldigt stökigt på Dagis. Dagis låstes och pingisbordet togs bort för att 

råda bot på detta. Hur det kommer se ut i framtiden är ovisst. Detta ska 

diskuteras vidare. 

 Rökning- En fråga varför det finns så många askkoppar. Torbjörn berättar 

att rökningen på skolan är ett ämne som har diskuterats och kommer att 

fortsätta diskuteras. Förändringar har ägt rum, bland annat rökplatsen vid 

sidan av entrén till Västergården som skapades för att få bort rökarna från 

entrén.  

 Konstateljéerna i Västergården har vandaliserats vid två tillfällen, det har 

bland annat målats på väggarna. De som gjort detta har slutat på skolan, 

förhoppningsvis leder det till att detta inte återupprepas. Det understryks 

att vi alla som är på skolan är varandras miljö. Vi måste vara hänsynsfulla 

mot varandra och respektera varandra. 

 

Grön Flagg och KIVA 

Ludde berättar om skolans Grön Flagg-och KIVA-arbete:  

Grön Flagg- skolans miljöarbete: Tre frågor sedan i våras: 

- Energi 

- Konsumtion 

- Mat 

 



 

En del av skolans hållbarhetsarbete är att arrangera kakbanksfika. Det innebär 

att några tar på sig att baka (helt ideellt) till ett visst tillfälle. Alla som fikar den 

dagen lägger en slant som går till KIVA, dvs lånas ut till småföretagare som är 

knutna till organisationen. Skolrådet eller en utsedd grupp bestämmer vilka 

projekt pengarna ska gå till. 

Kakbanksfika den 24/10 ( FN-dagen ). Filmlinjen tar på sig att ordna med 

fikabröd.  

Ludde efterfrågar representanter till Grön flagg. Målet är en från varje kurs.  

Anmäl intresse till Ludde via mail (elwood.overholt@sigtunafolkhogskola.se) 

Nästa möte  

Fanny Tingström leder nästa möte 

Onsdagen den 8 november  kl.11.40 - 12.30 i Ullas rum. 

Lunch kan tas från kl. 11.30 (ange att du tillhör Skolrådet) 

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


