
 

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-04-25 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas rum 

Närvarande: 

Arwid Johansson, FL 

Emelie Isaksson, AK 

Gustaf Karlsson-Ax, AK 

Josefine Lindberg, FL 

Alma Christensson, Konst 

Joel Lundberg, Skådespelare 

Johannes Hertsberg Pettersson, Skådespelare 

Clara Grängsjö, Konst 

Julia Gustavsson, Film 

Rahma Dahir, AK 

Andreas Bjerkestrand, AK 

William Sjöstrand, AK 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Cecilia Edin, Rektor 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Louise Janving, Lärare AK 

Annelie Nyman, Husmor 

Mötesledare:  

Cecilia Edin. Utsedd mötesledare Philip Bernardi är sjuk. 

Dagordning 

Frågor: 

 Studeranderepresentant i styrelsen: Vid senaste skolrådsmötet 

infomerades om styrelsens önskan att ha en studeranderepresentant.  



Den som är intresserad av att vara studeranderepresentant informerade 

rektor senast den 20 april. Tre personer ur skolrådet har anmält intresse att 

vara representant: Gustaf Karlsson-Ax, Cecilia Fulton samt William 

Sjöstrand. Vid dagens möte ska val äga rum samt de tre intresserade 

berättar om varför de är intresserade av uppdraget. Valet är slutet och 

rösterna räknades efter mötet: Till förste representant valdes William 

Sjöstrand, andre Gustaf Karlsson-Ax samt tredje representant Cecilia 

Fulton.  

 Vykorttävlingen avgjord: Skolrådet gratulerar Alma Christensson till 

vinsten! 

 Ventilation i lokalen Eken: Torbjörn Reinhed (TR):  Det visade sig vara 

fel på ett styrkort vilket man måste beställa från Tyskland. Det tog tid men 

Problemet är nu åtgärdat. 

 Samarbete med Trafikskolan Märsta: Efter avsaknaden av respons från 

intresseanmälningar från Sigtuna folkhögskola har Cecilia hört av sig till 

trafikskolan. Nu börjar det bli bättre med kommunikationen från 

trafikskolan. 

 Frukost för studerande någon gång/ månad i matsalen: Den 9 Maj. 

Man köper frukostbiljett senast dagen innan (50 kr). 

 Ståbord grupprum Allmän kurs: TR. Just nu är det utom skolans 

budget, men vid framtida inköp ska förslaget beaktas. 

 Citronvatten: Annelie Nyman: Det är åtgärdat. 

 SchoolSoft- ansökningar till Allmän kurs: Ulf Eklund: Det är nu 

åtgärdat. 

 Glocalt dagsverke: Andreas Bjerkestrand informerar hur man ska gå 

tillväga för att lämna in saker som ska säljas på auktionen. Andreas 

kommer att befinna sig i receptionen bestämda tider. SMS är utskickat 

med info om tider. 

 Öppet hus 26 Maj: Cecilia informerar om Öppet hus. Festkommittén tar 

på sig att hjälpa till där det behövs. Man kontaktar Frida Jansson. 

 

Nya Frågor 

 

 Filmpremiär 1 Juni: Julia Gustavsson informerar om Filmutbildningens 

filmpremiär i Västersalen. 



 Leftover Friday: AK är nyfikna på hur maten hanteras. Är det 

livsmedelssäkert? Svaret på detta är ja. Skolan följer Livsmedelsverkets 

riktlinjer för säker mathantering. 

 Pubkvällar HT-18: Cecilia informerar om planerna för pubkvällar ht-18: 

Målsättningen är att ha pubkvällar 2-3 gånger/ termin. 

 Klagomål från köket: Annelie informerar om att det ständigt saknas 

kaffekoppar, då dessa inte tas tillbaka till matsalen. Dessutom har det 

blivit sämre med att plocka undan efter sig när man varit i matsalen. 

Dessutom dricks det kaffe andra tider än till morgonfika, lunch samt 

eftermiddagsfika. Det kommer nu bli förbjudet att ta med sig koppen från 

matsalen. Dessutom har matsalen slutat ”skriva upp” personer som inte 

har med sig pengar. 

 

Nästa möte  

18 Maj kl. 11.30-12.30 

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

Mötet leds av: Josefine Lindberg 

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


