
 

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-03-27 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas rum 

 

Närvarande: 

Arwid Johansson, FL 

Emelie Isaksson, AK 

Gustaf Karlsson-Ax, AK 

William Sjöstrand, AK 

Josefine Lindberg, FL 

Joel Lundberg, Skådespelare 

Johannes Hertsberg Pettersson, Skådespelare 

Cecilia Fulton, Projektår 

Eva Sköld, Konst 

Julia Gustavsson, Film 

Philip Bernardi, Film 

Andreas Bjerkestrand, AK 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Cecilia Edin, Rektor 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Lena Fahlgren, Lärare AK 

Annelie Nyman, Husmor 

Mötesledare:  

Alma Christensson, Konst 

 

 

 



Dagordning 

Mötet inleds med en namnrunda.  

Frågor:  

 Vykortstävlingen: Cecilia Fulton: Idag är sista dagen för inlämning och 

det har kommit in mer än 10 bidrag! Nu väntar utställning och omröstning 

på Facebook, de bidrag som får flest röster går vidare till juryn.  

 

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

rester. TR: Det har gjorts en kostnadsinventering vad gäller 

skolmåltiderna. Per portion är det väldigt olika beroende på vad det 

serveras för maträtter. Skulle fredagslunchen bli billigare så måste andra 

måltider bli dyrare, och då är det bättre att skolan har ett enhetligt pris.  

 

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

gäller ventilation och belysning: AK konstaterar att belysningen är nog 

bra, men att det begränsade antalet fönster ger en mörk känsla. Man har 

inte upplevt någon förbättring av ventilation efter att fastighetsägaren 

åtgärdat felet – ett trasigt styrkort. AK får i uppdrag att vara särskilt 

uppmärksamma på luft och belysning i rummet framöver och rapportera 

direkt till Torbjörn. 

 

 Konstlinjen eller Konstprojekt skulle kunna måla/sätta upp någon 

tavla som gör det mer trivsamt: Konst har inte fått några frågor från AK 

och Film. Det är nu väldigt litet tid kvar av terminen och konstlinjen har 

inte tid att skapa något. Därför får konst tillfråga AK och film om de vill 

ha något av det konstdeltagarna producerat under året.  

 

Praktisk hantering i samband med uppsättning av konstverk äger rum i 

dialog med vaktmästare Peo.  

 

 Önskemål att modernisera matkupongerna: En idé från förra skolrådet 

var att koppla matkostnaden till sin blipp. TR: Har kollat upp detta och det 

är tyvärr inte görligt. Dock kan 20-måltidskuponger ordnas utifrån 

önskemålet. Swishfrågan från förra mötet: TR: Det kommer inte att gå att 

genomföra under innevarande läsår, men förhoppningsvis nästa läsår. 

 



 Samarbete Trafikskola/ Märsta: Skolan har bjudit in Märsta trafikskola 

på informationsträff, vilken ägde rum under början av mars. Det var 

ganska stort intresse och flera av skolrådsrepresentanterna var på plats. 

Den som vill satsa på att ta körkort och ta del av rabatterna tar 

direktkontakt med Märsta trafikskola och uppger att de går på Sigtuna 

folkhögskola.  

 

 Uppföljning av filmning i Triangelrummet utanför Manfred: Sedan 

föregående möte har det fungerat bra. Filmarna har informerat i god tid 

innan inspelningar samt återställt lokalerna efter sig.  

 

 Klagomål boende Fjärden, Västergården: Fortfarande används 

korridoren i Fjärden för att ta sig mellan Storgården och Västergården. 

Lena Fahlgren och Gustaf Karlsson på AK har vid flera tillfällen 

informerat studerande på AK, utan resultat. Torbjörn tar ansvar för att det 

kommer upp en skylt som påminner och alla får hjälpas åt att säga ifrån 

när det sker. 

 

 Frukost för studerande någon gång/ månad i matsalen: Annelie tycker 

att idén är trevlig, men det måste innebära någon form av förköp av 

biljetter så det går att beräkna rätt mängder och ha lagom mycket personal 

på plats. Det kommer att serveras frukost mot förköpsbiljett i samband 

med konst/kulturs återträff den 13 april. Ytterligare något tillfälle kan 

hinnas med under vårterminen. 

 

 

Grön Flagg-gruppen, informerar om läget: 

 

 Grön Flagg-gruppen har skapat en enkät som ska skickas ut till de 

studerande, frågor som ingår är bl a hur länge man duschar. Enkäten 

kommer att skickas ut inom kort.  

 Grön Flagg-gruppen har också knutit till sig personal som är involverade i 

Green Key-gruppen ( Green Key= miljöcertifiering för hotell- och 

restaurangverksamhet, Grön Flagg för skolan). Målsättningen är att få de 

data som behandlas ska kunna användas både för Grön Flagg och Green 

Key. 



 Matlådorna har bytts ut till en mer miljövänlig variant som kan diskas ur 

flera gånger. 

 Kiva-fika: Senaste KIVA-fikat inbringade cirka 1900 kr, vilka lånats ut 

till tre olika projekt som drivs av kvinnor. Hittills har 97.000 kr lånats ut 

totalt. Nästa KIVA-fika äger rum i samband med Glokalt dagsverke (den 

26 april). Konstlinjen och Skådespelarlinjen tillsammans tar på sig att 

baka inför detta. 

 

Loppisgruppen (Arwid Johansson, Gustaf Karlsson-Ax, Andreas Bjerkestrand, 

Emelie Isaksson, Fanny tingström samt Cecilia Fulton) 

 Arwid Johansson informerar: Ett loppisgruppmöte har ägt rum. Det 

framkom två olika idéer. 1. Auktion= På samma sätt som auktionen som 

ägde rum förra året under en frukostfika. 2. Loppis någon gång per 

månad. Pengarna skulle kunna gå till KIVA-verksamhet. En idé är att det 

skulle kunna äga rum en loppisauktion under Glokalt dagsverkedagen 

(26/4).  Loppisgruppen har möte igen och meddelar Cecilia när auktionen 

ska äga rum, så ordnar hon så att relevant personal involveras. 

 

 

Nya frågor: 

 

 Studeranderepresentant i styrelsen: Styrelsen är övergripande ansvarig 

för Sigtuna folkhögskola, den består av representanter från skolans tre 

huvudmän; Sensus studieförbund, Svenska Kyrkans Unga samt 

Sigtunastiftelsen. Enligt stadgarna adjungeras en studeranderepresentant 

som har närvarorätt och yttranderätt under mötena. I första hand handlar 

det om att kunna bidra till att styrelsen får bättre beslutsunderlag genom 

att i anslutning till relevanta ärenden berätta om hur det är att studera på 

folkhögskolan eller tycka till kring specifika frågor ur ett 

studerandeperspektiv. Uppdraget är frivilligt och ger ingen ersättning. 

Uppdraget startar i och med Årsmötet som alltid är i maj och avslutas vid 

kommande årsmöte (maj året därpå). Den som är intresserad av att vara 

studeranderepresentant anmäler det till rektor senast den 20 april. 

Skolrådet utser studeranderepresentanten vid kommande möte. Den eller 

de som är intresserade av uppdraget får då presentera sig och berätta mer 

om varför de vill ta på sig uppdraget. 



 

 Justerbara bord i Grupprum (Västergården, ex.vis  Bagatellen):  

Efterfrågas från AK. Vid diskussion, där det framgår att justerbara bord är 

väldigt dyra, att det AK egentligen efterfrågar är ståbord. TR ber Gustaf 

och Emilia att komma och diskutera detta med honom. 

 

 Söderte och citrusvatten efterfrågas: Husmor Annelie talar om att det 

inte kommer att köpas in något Söderte, då det inte är Fairtrade-märkt. 

Däremot ser hon gärna till att det finns citronvatten vid skolluncherna. 

 

 Grupprum utanför Västersalen. Möbler har försvunnit: AK berättar 

att det försvunnit möbler ur grupprummen utanför Västersalen. TR: Vi 

ska söka efter de försvunna möblerna.  

 

 Bättre ljusrigg i Ansgar: Joel Lundberg påpekar att det är en del 

problem med ljusriggen i Ansgar. Just nu sitter den rakt ovanför scenen, 

vilket gör att belysningen faller rakt ner på scenen. TR berättar att den 

befintliga har satts upp av sakkunniga personer, men tar med sig frågan 

om/när det blir aktuellt att byta ut ljusriggen.  

 

 SchoolSoft och de som ska läsa vidare på AK: William ställer sig 

frågande till att de som planerar att fortsätta på AK nästa läsår behöver 

ansöka via SchoolSoft som alla andra som söker in till hösten. Ulf E 

pratar med Anette Lydén om det går att göra det smidigare att söka. 

 

 Nästa möte: Enligt plan är mötet satt till den 26 April, dock har Cissi 

förhinder varför hon undrar om det går att skolan meddelar ny tid för 

mötet via SMS tillsammans med minnesanteckningarna. Förslaget 

accepteras. Nytt datum för nästa Skolråd är onsdagen den 25 april. 

 

 Eva Sköld, Konstlinjen överlåter sin skolrådsplats till Clara Grängsjö 

från och med nästa möte. 

 

 Nästa KIVA-fika: Äger rum samma dag som Glokalt Dagsverke 26/4. 

Konstlinjen samt Skådespelarlinjen ansvarar gemensamt för detta KIVA-

fika.    

 



 

Nästa möte  

Onsdagen den 25 april. Ulf Eklund kallar via SMS. 

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

Philip Bernardi, Film, leder mötet 

 

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


