
 

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2017-12-18 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Olof Skötkonung 

 

 

Närvarande: 

Arwid Johansson, FL 

William Sjöstrand, AK 

Gustaf Karlsson-Ax, AK 

Fanny Tingström, AK 

Louise Janvig, Lärare AK 

Luckie Uppling Söderholm, FL 

Alma Christensson, Konst 

Joel Lundberg, Skådespelare 

Sanne Frostensson, Projektår 

Eva Sköld, Konst 

Julia Gustavsson, Film 

Philip Bernardi, Film 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Cecilia Edin, Rektor 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

 

Mötesledare:  

Gustaf Karlsson-Ax, AK 

 

 



Dagordning 

Info från restaurangen 

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

Nu finns knäckesandwichar i olika smaker att köpa till eftermiddagsfikat.  Det är 

fortsatt problem med att kaffekopparna försvinner från matsalen. För att lösa det 

får kaffekopparna från och med vårterminen inte tas bort från matsalen.  

 

Frågor:  

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

behandlas vid nästa möte. 

 Fråga om vykorttävling som ställdes vid förra mötet: Skolrådet kommer 

fram till att tävlingen bör dras igång under februari-18. Vinnare utses 

Mars/April. Projektår konst tar ansvar för igångsättande och förberedelser. 

Idén är att tävlingen ska gå till på samma sätt som årets tävling med 

inlämning av tävlingsbidrag, röstning samt en jury som utifrån de alster 

som fått flest röster utser vinnare. Arbetet fortsätter. 

 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. Torbjörn svarar att han tar tag i detta och att det 

blir en prövotid under VT-18. Förutsättningen är att stolarna ställs åter 

efter att de använts under lektionstid i Västersalen. 

 Biljardbordet: Boll saknas. Köer saknas. Krita saknas. Peo har åtgärdat 

detta. 

 Pingisbordet är tillbaka i Dagis (gemensamhetsutrymme på Gamla 

Västergården, nedre plan). Det har kommit in klagomål på störningar från 

Dagis sent på kvällarna. På skolan gäller att det ska vara lugnt efter kl 23 

för dem som vill sova. En skylt om detta kommer att sättas upp. 

  Leftover Friday: Ett önskemål om billigare mat på fredagar då det är 

rester. Frågan tas med till köket. 

 Störningar i korridor plan 0 Västergården: KonstExtra upplever att det är 

störande med att folk som är i produktionsrummet väsnas i korridoren. 

Berörda pedagoger informeras och skolrådsdeltagarna från AK pratar med 

kurskamrater som går musikproduktionsinriktningen.  



 Material försvinner från ateljén: Obehöriga personer går in och tar Konsts 

material. Detta material är de konststuderandes eget material som de 

betalar för själva. 

 Ett önskemål att lektionssalen Eken (Västergården) bör fixas till. Man 

upplever dålig ventilation, Det är för mörkt samt det borde gå att göra litet 

trevligare. En idé var att någon på Konstlinjen eller Konstprojekt skulle 

kunna måla/sätta upp någon tavla som gör det mer trivsamt. Torbjörn tar 

med sig frågan om ljus och ventilation. Konst tar med sig frågan om 

utsmyckning. Det fanns även önskemål om någon utsmyckning i Garbo 

från Film. Viktigt i så fall att det är saker som är enkla att ta ner vid 

filmvisning. 

 Ett önskemål att modernisera matkupongerna. Argumenten är bland annat 

att de inte är miljövänliga. Man önskar även kunna köpa kuponger för 

längre period.  Torbjörn tittar på möjliga lösningar och återkommer. 

 

Grön Flagg och KIVA 

 

Joel Lundberg och William Sjöstrand, Grön Flagg-gruppen, informerar om 

läget: 

 Ett förslag från Grön Flagg-gruppen är att pengarna från Kivafikat ska 

kunna gå till omställningsarbete på skolan. Exempelvis vill gruppen köpa 

in begagnade cyklar som studerande kan använda.  

Kommentar från Skolrådet: Om det köps in begagnade cyklar behöver det 

finnas någon som är cykelansvarig. Det kan vara mycket arbete med att 

laga cyklar som går sönder, punkteringar osv. 

 Samtal pågår med skolans kock, Niklas, om möjligheten att byta ut 

plastbehållare för mat med miljövänliga alternativ.  

Kommentar från skolrådet: de nuvarande plastmatlådorna används ofta 

flera gånger, vilket innebär att det kanske är en ganska bra lösning ur 

miljöhänseende i alla fall? 

 Det arbetas på att få fram siffror på hur mycket resurser som går åt på 

skolan, hur mycket energi konsumeras på skolan, exempelvis hur länge 

duschar de som bor på internatet? Målsättningen är att få fram statistik 

som synliggör vatten- och energiförbrukningen. 

 Kiva-fika: FL anordnar detta den 19/12 till förmiddagsfikat kl.10.00. 

 



Loppisgruppen 

Vid tidigare möte fanns en idé om att arrangera loppis under vårterminen. Det 

måste i så fall planeras och förberedas. Vi bildade en grupp för detta som består 

av Arwid Johansson, Gustaf Karlsson-Ax, Andreas Bjerkestrand, Emelie 

Isaksson, Fanny tingström samt ev. Cecilia Fulton (medverkade inte vid dagens 

möte).  

 

Längre tid för Skolrådsmöte 

Det är ofta mycket som ska hinnas med på kort tid på Skolrådsmötena. Tanken 

är att under våren förlägga en del av mötet på undervisningstid för att på så sätt 

ha tillräckligt med tid för Skolrådsfrågorna. Rektor återkommer med mötesplan 

för vårterminen. 

 

Nästa möte  

Torsdagen den 8 februari  kl.11.40 - 12.30 i Ullas rum. 

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

Julia Gustavsson, Film. Leder mötet 

 

 

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


