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Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-02-08 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Olof Skötkonung 

 

 

Närvarande: 

Arwid Johansson, FL 

Emelie Isaksson, AK 

Gustaf Karlsson-Ax, AK 

Fanny Tingström, AK 

Josefine Lindberg, FL 

Alma Christensson, Konst 

Joel Lundberg, Skådespelare 

Johannes Hertsberg Pettersson, Skådespelare 

Cecilia Fulton, Projektår 

Eva Sköld, Konst 

Julia Gustavsson, Film 

Fanny Djerf, Film 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Cecilia Edin, Rektor 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Lena Fahlgren, Lärare AK 

Annelie Nyman, Husmor 

Mötesledare:  

Julia Gustavsson, Film 
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Dagordning 

Mötet inleds med en namnrunda.  

Återkoppling på frågor som tagits upp vid tidigare möte:  

 Fråga om vykortstävlingen: Cecilia Fulton: Vykortstävlingen startar på 

måndag 12/2. Sista inlämning 26/3. Hängning i Vardagsrummet därefter. 

Gången blir följande;  

Det görs ett SMS-utskick till samtliga studerande på skolan, det blir också 

affischering samt läggs ut på hemsidan. Tävlingsbidragen lämnas till Ulf 

Eklund, i samband med att sista inlämning ägt rum läggs samtliga bidrag 

ut på Facebook. Där sker en röstning. De bidrag som får flest röster blir 

ställda inför en jury bestående av Rektor, två studerande (Josefine 

Lindberg, FL, Cecilia Fulton, Projektår) samt representant från 

Sigtunastiftelsen (huvudman). Den som vinner får ett pris och det 

vinnande bidraget blir ett vykort som kommer att finnas till försäljning 

vid Öppet hus (26/5).  

 

 Bord och stolar i Västersalen: Torbjörn Reinhed (TR): Det finns nu 

bord och stolar i Västersalen. Vårterminen blir en prövotid för att se om 

det fungerar. Allmän kurs är kritiska till att bord, stolar och soffor 

försvinner utanför Västersalen när kulturklasserna har lektioner i 

Västersalen. Allmän kurs använder stolar, bord och soffor på sina 

lektioner som äger rum i anslutande lokaler och korridoren. TR: 

Huvudlinjen är att möbler ska vara där de står, inte flyttas. 

 

 Skylt Pingisrummet: Pingisbordet är tillbaka i Dagis (gemensamhets-

utrymme på Gamla Västergården, nedre plan). Det har tidigare kommit in 

klagomål på störningar från Dagis sent på kvällarna och nu är det lugnare. 

På skolan gäller att det ska vara lugnt efter kl 23 för dem som vill sova. 

En skylt om detta har satts upp. 

 

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

rester. TR: Det är svårt att hantera olika priser olika dagar, men köket 

funderar ett varv till på frågan och återkommer. 

 

 Material försvinner från ateljén: Det händer att obehöriga personer går 

in och tar Konsts material. Detta material är de konststuderandes eget 



3 
 

material som de betalar för. Mötet konstaterar att det är viktigt att säga 

ifrån direkt till den som gör fel när något sådant inträffar. 

 

 Tidigare störningar i korridor plan 0 Västergården: Har nu blivit 

lugnare. 

 

 Ett önskemål att lektionssalen Eken (Västergården) bör fixas till: 

Dålig ventilation: TR har varit i kontakt med fastighetsägaren. Det tar tid 

att få ventilationen åtgärdad. Dock på gång. Det är för mörkt:  

TR har kontrollerat belysningen. Han upplever att det är en ljus lokal. AK 

får i uppdrag att kontrollera ljuset i Eken igen. Det finns två lampknappar. 

 

 Konstlinjen eller Konstprojekt skulle kunna måla/sätta upp någon 

tavla som gör det mer trivsamt: Konstutbildningarna är positiva till att 

sätta upp något, men efterfrågar mer info kring formatet och känslan 

tavlorna ska ha. TR inflikar att det är ok. Vill man sätta upp tavla 

kontaktar man vaktmästare Peo. Gäller det att måla på väggar eller andra 

mer beständiga förändringar ska TR godkänna.  

 

 Önskemål att modernisera matkupongerna: Torbjörn tycker att detta är 

ett intressant förslag men hur det ska gå till är svårare. En idé är att 10-

korten skulle kunna bli 20-måltidskort istället. Motargumentet är att om 

man tappar bort ett sådant kan man förlora mycket mer pengar. En annan 

idé är att koppla matkostnaden till sin blipp. Allmän kurs invänder då att 

de flesta av Allmän kurs studerande inte har någon blipp. Torbjörn tittar 

vidare på eventuella lösningar.  Frågan om möjligheten med Swish dyker 

upp. TR önskar också att det skulle fungera men förklarar att det är svårt 

att få in den funktionaliteten i skolans ekonomiska system. 

 

Grön Flagg och KIVA 

 

Joel Lundberg , Grön Flagg-gruppen, informerar om läget: 

 

 De nuvarande plastmatlådorna har bytts ut. Dessa är diskbara upp till 

femton gånger men det leder till att kostnaden för matlådor höjts från 30 
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kr till 35 kr. Anneli, husmor, har satt upp skyltar om prishöjningen i 

matsalen. 

 Analys över energiförbrukningen: Vaktmästare PeO har lämnat över listor 

(belysning) över samtliga lokaler till Grön Flagg-gruppen. De kommer att 

gå igenom dessa under våren.   

 Kiva-fika: Någon gång under vecka 10. AK tar på sig att anordna detta.  

 

Loppisgruppen 

 Arwid Johansson informerar: Sedan loppisgruppen bildades vid förra 

skolrådet har det inte hunnits med att ha något möte. (Arwid Johansson, 

Gustaf Karlsson-Ax, Andreas Bjerkestrand, Emelie Isaksson, Fanny 

tingström samt Cecilia Fulton). Ett loppisgruppsmöte kommer att äga 

rum, oklart när. Gustaf Karlsson Ax, tar på sig att sammankalla till möte. 

CE: tillägger att det sannolikt även i år blir någon form av Glokalt 

dagsverke där många folkhögskolor går samma och samlar in pengar till 

ett viktigt ändamål, har dock inte sett något datum för detta ännu. 

 

Längre tid för Skolrådsmöte 

Cecilia Edin: Skolrådsmötena var tänkta att förlängas men det har inte gått att 

lösa schematekniskt. Tills vidare behåller vi den tid för Skolrådsmöten som 

varit. 

 

Nya Frågor: 

 Samarbete Märsta trafikskola: Cecilia Edin informerar – Ett avtal har 

slutits mellan Sigtuna folkhögskola och Märsta trafikskola. Det handlar 

om rabatt för övningskörning, rabatt på webbaserat övningsmaterial med 

mera. Mer info om detta kommer. Företrädare för Märsta trafikskola 

kommer hit och berättar om erbjudandet inom några veckor.  

 

 Klagomål boende Västergården: Boende på Fjärden samt boende som 

använder sig av köket på plan 2 har flera gånger konfronterats med 

vandrarhemsgäster som tror att köket på plan 4 samt plan 2 är del av 

vandrarhemmet. Det är viktigt att våra studerande som bor på internatet 
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inte ska behöva uppleva detta. TR och personlen i receptionen har pratat 

med de berörda, men Torbjörn funderar på om den generella 

informationen till vandrarhemsgäster kan förtydligas ytterligare.  

 

 Terminsavgifter- vad innehåller de: Josefine Lindberg, FL har fått i 

uppdrag att efterhöra vad terminsavgiften innebär, vad är det för specifika 

utgiftsposter, samt när FL:s vårfaktura avseende termins- samt kostnader 

för kurslitteratur och resor kommer. Ulf Eklund förklarar: På hemsidan 

går det att hitta vad terminskostnaden består av: 

https://www.sigtunafolkhogskola.se/wp-

content/uploads/2013/02/Terminskostnader.pdf 

Vad gäller när Fritidsledarna får sina fakturor: Det är Fritidsledarna själva 

som, i tvärgrupper, räknar ut detta och skickar till Kursansvarig Lennart 

Hansson.  

 

 Pubkvällar: Emelie Isaksson, AK: Det finns ett stort intresse att ha 

Pubkvällar oftare. Skolrådet tittar igenom när nästa Pubkväll skulle kunna 

äga rum. Det visar sig vara svårt att inom den närmaste tiden arrangera - 

Kulturklasserna åker till Berlin och Fritidsledarna åker på skidvecka. 

Emelie får återkomma med konkret önskemål. 

 

 Triangelrummet utanför Manfred: Eva Sköld, Konst: Projektåret 

spelade in film utanför Manfred. Det gjorde att konststudenterna inte 

kunde ta sig ut eller in. Det efterfrågas bättre framförhållning. Julia 

Gustavsson, Film: Det är svårt att planera då filmerna ska göras på kort 

varsel. TR- utbildningssituationen avspeglar verkligheten, vilket är bra. I 

fortsättningen ska de filmproducerande utbildningarna försöka informera 

övriga utbildningar tydligare. Det handlar om att ta gemensam hänsyn. 

 

 Festkommitté: Emelie Isaksson: Vi bör ha en festkommitté. Johannes 

Hertsberg Pettersson, Skådis, Arwid Johansson, FL, Emilie Isaksson, AK 

och Fanny Tingström, AK utses. 

 

 Fjärden ingen genomfart: Arwid Johansson, FL: Vi har precis städat i 

korridoren, men det finns studerande som använder den som passage 

mellan klassrum och matsal – det är inte ok. Skyltar sätts upp och 

skolrådsrepresentanterna informerar sina respektive utbildningar. 

 

https://www.sigtunafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2013/02/Terminskostnader.pdf
https://www.sigtunafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2013/02/Terminskostnader.pdf
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 Fest i samband med Öppet hus: Cecilia Edin: I samband med Öppet hus 

(26/5) kommer det anordnas en fest för studerande och personal. 

Eventuellt kommer även tidigare studerande att bli inbjudna. Mer info om 

detta kommer. 

 

 Frukost för studerande någon gång/ månad i matsalen: Emelie 

Isaksson (AK): Det finns intresse från AK-deltagare att det skulle finnas 

frukost i matsalen någon gång per månad. Annelie, husmor: Det är en 

kostnadsfråga. Emelie föreslår att frukosten skulle kunna ställas ut i 

kylskåpet i bufférummet och att några studerande kan ta på sig att duka 

fram på morgonen. TR: Det är viktigt att skolan vet hur många som skulle 

komma till en sådan frukost, annars blir det svinn. TR och Annelie tar 

med sig frågan. 

 

Kommande möten 

Följande datum föreslås för vårens möten. 

 Tisdag 27 mars 

 Torsdag 26 april 

 Fredag 18 maj 

 Fredag 1 juni 

 

Nästa möte  

Tisdag 27 mars. Ulf Eklund kallar via SMS. 

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

Alma Christensson, Konst, leder mötet 

 

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


