
 

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2017-11-08 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas Rum 

Närvarande: 

Alma Christensson, Konst 

Eva Skiöld, Konst 

Philip Bernardi, Film 

Julia Gustavsson, Film 

Sanne Frostensson (ersättare Cecilia Fulton), Projektår Konst 

Emelie Isaksson, AK 

Constanza Paredes, AK 

Joel Lundberg, Skådespelare 

Johannes Hertsberg Pettersson, Skådespelare 

Josefin Lindberg, FL 

Luckie Söderholm (ersättare Arwid Johansson), FL 

Carl Aconcha Cohn, AK  

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Lena Fahlgren, Lärare AK 

Pia Ellingsson Henemark, Husmor 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Saknas: 

Arwid Johansson, FL 

Cecilia Fulton, Projektår 

Mötesledare:  

Ulf Eklund 

 

 

 



Dagordning 

Info från restaurangen 

Pia (husmor) uppmanar alla att lämna tillbaka matsalens kaffekoppar. Det 

saknas nu många koppar - studerande samt personal verkar ta med sig koppar 

och inte återlämna dem.  

Genomgång av förra mötets frågor 

 Frågan om att hyra skolans cyklar till billigt pris: Torbjörn förklarar att 

dessa cyklar är till för de boende på vandrarhemmet och kan hyras av 

dem. Det är inte görligt att hyra ut dem till de studerande pga slitage, 

dessutom ställs cyklarna undan under vintern. Förlagsvis köper den som 

behöver en cykel en begagnad sådan till låg kostnad. 

 Fler cykelställ efterfrågas, vid framsidan av Västergården, vid entrén 

(plan 0): Torbjörn ställer sig positiv till förslaget och ska titta över 

möjligheterna att införskaffa cykelställ och placera ut det. 

 Knäckemackor även till eftermiddagsfikat efterfrågas: Pia svarar att det 

inte finns utrymme i skolans budget för ett sådant förslag. Däremot skulle 

det kunna gå att sälja knäckebröd, eller att det skulle kunna försäljas 

knäckebrödssandwich till eftermiddagsfikat.  

 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: Det har nu införskaffats permanent marker som finns att 

använda vid inköp av matkort. 

 Temafester- inte bara karaokefester: Pubkvällen 9 november var lyckad. 

Skolrådet tillsatte en festkommitté bestående av Fanny Tingström, Emelie 

Isaksson, Johannes Hertsberg Pettersson samt Julia Gustavsson. 

 Fler temadagar med hela skolan: Torbjörn är positiv till detta men det 

måste förankras i lärarlagen samt fungera med läsårsplanering samt 

kursernas scheman. Frågan kommer att dryftas med kurssamordnarna. 

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

kan sitta och anteckna: Det finns bord att ta fram- förutsättningen är att de 

ställs tillbaks efter lektionen.  

 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: 

Torbjörn: Detta har skolan inte råd med i dagsläget.  



 Biljardbordet: Boll saknas. Köer saknas. Krita saknas: Torbjörn ger 

vaktmästare Peo i uppdrag att kolla av och införskaffa det som 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. Johannes Hertsberg Pettersson erbjuder sig att fråga de 

boende på GVG om deras åsikt. Vi fortsätter diskutera detta vid nästa 

skolrådsmöte. 

 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: Skolrådet tillsätter en Rökgrupp bestående av Torbjörn Reinhed, 

Eva Skiöld, Emelie Isaksson samt någon ur personalen. 

 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: Sedan dessa incidenter har det varit 

lugnt. 

 

Nya frågor 

 Sanne Frostensson framför en mötesteknisk idé. En inledande punkt vid 

varje möte bör vara att efterfråga vilka som har nya frågor så att de sedan 

kan avhandlas och inte tappas bort. Vi provar det. 

 Det har noterats att skolans lokaler (skolsalar, korridorer, toaletter) ofta är 

upplysta trots att ingen är på plats. Torbjörn uppmanar till att den som går 

sist ur en lokal släcker lyset efter sig.  

 Sandning efterfrågas. 

 Det skulle behövas nya linjer på parkeringen. Torbjörn bejakar detta och 

talar om att nya linjer kommer att målas när det är görligt, d v s tidigast 

under våren-18. 

 En fråga från filmlinjen- en lokalmässig krock då film skulle spela in och 

annan grupp befann sig i lokalen. Torbjörn och Ulf berättar att sådana 

krockar minimeras om man bokar lokalerna i receptionen. 



 Önskemål om att specificera terminsfakturorna så att man vet vad man 

betalar för- det är i nuläget oklart vad gäller vissa utbildningar: 

Uppmaning att kontakta kurssamordnarna för att få specifika förklaringar. 

 I anslutning till frågan om terminsfakturorna framkommer en fråga vad 

terminsavgiften är- vilka poster ingår: Det finns info på hemsidan där det 

tydligt framgår vad som ingår i avgiften. 

 Dörren mellan Gamla Västergårdens internat och kopieringsrummet i 

Västergården är låst, det innebär att man måste gå ut för att ta sig mellan 

huskropparna. Torbjörn ser till så att dörren låses upp. 

 Önskemål om skohorn till Ansgar. Torbjörn löser det. 

Grön Flagg och KIVA 

Kakbanksfikat den 24/10 ( FN-dagen) blev lyckat och renderade 2030 kr till vår 

Kiva-verksamhet. 

Möten framöver 

Skolrådet brukar träffas ungefär var tredje eller var fjärde vecka. 

Nästa möte  

Fanny Tingström leder nästa möte 

Onsdagen den 29 november kl.11.40 - 12.30 i Olof Skötkonung. 

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

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


