
 

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2017-11-29 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Olof Skötkonung 

Närvarande: 

Arwid Johansson, FL 

William Sjöstrand, AK 

Gustaf Karlsson-Ax, AK 

Emelie Isaksson, AK 

Rahaf  Bahdi, AK 

Alma Christensson, Konst 

Johannes Hertsberg- Pettersson, Skådespelare  

Joel Lundberg, Skådespelare 

Josefine Lindberg, FL 

Eva Sköld, Konst 

Julia Gustavsson, Film 

Philip Bernardi, Film 

Cecilia Fulton, Projektår 

Lena Fahlgren, Lärare AK 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Cecilia Edin, Rektor 

Alex Bergenstrand, AK 

Saknas: 

Fanny Tingström, AK 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Pia Ellingsson-Eneskär, Husmor 

Mötesledare:  

Arwid Johansson 

 



 

Dagordning 

Fotografering 

Lärare Jonas Bredenfeldt fotograferar Skolrådet.  

 

 

Info från restaurangen 

Pia (husmor) kunde inte närvara. Ulf rapporterar information från köket: 

Efter diskussionen i skolrådet om möjligheten att även ha något matigare på 

eftermiddagsfikat håller Pia på att kolla upp möjligheten att på försök sälja 

knäckesandwichar i olika smaker. Just nu pågår samtal med matleverantör.  

Kostnaden är oklar. Då matpersonalen får ägna mycken tid åt att leta efter 

matsalens koppar kommer det med start nästa termin inte vara tillåtet att ta med 

sig kopp därifrån.  

 

 

 

 



Inventering av frågor 

En inventering av frågor påbörjas. De frågor som inte löses i sittande möte 

behandlas vid nästa möte. 

 Konst projektår har en idé om att ha en pepparkakshustävling. Efter 

diskussioner kommer skolrådet fram till att det inte hinns med då det är så 

pass kort tid kvar på terminen.  

 Konst projektår vill ha en repris på vykorttävlingen som ägde rum under 

vårterminen, i samband med skolans 100-årsfirande - den här gången med 

något tävlingstema. Skolrådets representanter frågar sina utbildningar om 

intresse finns för detta. Cecilia Fulton tar på sig att anordna om intresse 

finns. 

 Konst ställer fråga om luciatåg. Svaret är att det blir luciatåg den 13/12 i 

Västersalen. 

 Pubkväll. Nästa PUB-kväll (Julpub) äger rum den 19/12 kl.18-23. 

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

kan sitta och anteckna. Vi tar vidare frågan till Torbjörn. Målsättningen är 

att det ska gå att ordna.  

 Biljardbordet: Boll saknas. Köer saknas. Krita saknas. Peo håller på med 

detta. Beställning är gjord. 

 Fråga kring varför pingisbordet på Dagis är borttaget. Just nu pågår 

insamling av åsikter från de boende på Gamla Västergårdens internat. 

Information om resultatet dras vid nästa skolrådsmöte 18/12.  

Grön Flagg och KIVA 

 

William Sjöstrand, Grön Flagg-gruppen, informerar om läget: 

 Kiva- 900$ kommer att placeras som lån till toalettprojekt. 

 Samtal pågår med skolans kock, Niklas. Målsättningen är att byta ut 

plastbehållare för mat med miljövänliga alternativ.  

 Energifrågor- Hur mycket energi konsumeras på skolan, exempelvis hur 

länge duschar de som bor på internatet?  

 Grön Flagg-gruppen har möte den 19/11 kl.13. Information från mötet 

dras vid nästa skolråd.  

 Kiva-fika: Skolrådet diskuterar möjligheten av att ha ett Kiva-fika innan 

terminen slutar. FL tar på sig att anordna detta den 19/12 till 

förmiddagsfikat kl.10.00 



 

 

Nästa möte  

Emelie Isaksson leder nästa möte 

Måndagen den 18 december kl.11.40 - 12.30 i Ullas rum. 

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

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


