
 

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-05-18 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas rum 

Närvarande: 

Arwid Johansson, FL 

Emelie Isaksson, AK 

Rikard Karlsson, AK 

Sanne Frostensson, Projektår 

Josefine Lindberg, FL 

Alma Christensson, Konst 

Joel Lundberg, Skådespelare 

Johannes Hertsberg Pettersson, Skådespelare 

Clara Grängsjö, Konst 

Julia Gustavsson, Film 

Andreas Bjerkestrand, AK 

William Sjöstrand, AK 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Cecilia Edin, Rektor 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Elwood Overholt, Lärare AK 

Annelie Nyman, Husmor 

Mötesledare:  

Josefine Lindberg. 

  



Dagordning 

Frågor: 

 Utvärdering Frukost för studerande/ personal: Den 9 Maj prövades 

idén med frukostservering i matsalen (frukostklubben). Uppslutningen var 

i underkant, sju personer kom. Diskussion i skolrådet varför det var så. En 

fundering är att det var fel datum. Det vore bättre om man lägger 

frukostklubbsdag i anslutning till att CSN-pengarna kommit (25:e varje 

månad). En annan idé är att ha frukost i anslutning till förmiddagsfikat. 

Då är det lättare att äta frukost eftersom man upplever att frukosten är för 

tidig (07.30-08.30). Annelie Nyman- köket tar med sig skolrådets tankar 

och funderar samt återkommer nästa möte. 

 Glokalt dagsverke: Avlöpte väl. Auktionen samt KIVA-fikat gav 3400 

kr att delas ut till organisationerna knutna till dagen. 

 Loppis under Öppet Hus: Vid Glokalt dagsverke tog Andreas 

Bjerkestrad emot loppisföremål vid bestämda tider vid skolans reception. 

Kommande vecka åker Andreas med Allmän kurs till Gotland. Arwid 

Johansson, FL tar över Andreas roll under vecka 21,veckan innan Öppet 

Hus. 

 Skolfest /Öppet Hus: Nu har cirka 30 personer tackat ja till medverkan. 

Cecilia Edin uppmanar skolrådets medlemmar att informera sina 

kurskamrater att idag fredag 18 maj sista dagen för anmälan. 

Festkommittén ska hjälpa till med utsmyckning av Västersalen inför 

festen samt hjälpa till att stå i dörren. Skolrådet uppmanas att hjälpa till 

vid behov under Öppet hus-dagen 26/5. 

 Leftover Friday: Annelie Nyman berättar om hanteringen. Det står klart 

att köket följer Livsmedelsverkets riktlinjer för säker mathantering. 

Skolrådet låter sig nöja med informationen. 

 Rapport från Grön Flagg: Elwood Overholt, lärare AK, - Vi planerar att 

under sista skolveckan titta på Allmän kurs kursmaterial ur miljöaspekt. 

Det är det sista av de delar Grön Flagg har som underlag för certifiering. 

Elwood uppmanar också skolrådets deltagare att ta tag i detta kursvis. Det 

kan finnas tid innan skolavslutningen den 5 juni då man inte har något för 

sig- att då gå igenom kursmaterialet ur miljöcertifieringsaspekt vore bra.  

Resultatet av enkäten kring vattenförbrukning är nu klart. Det kommer att 

redovisas vid nästa skolråd. Resultatet finns redan nu att hitta i Allmän 

kurs webtidning ”The Sigtuna”.  

 

           



Nya Frågor 

 

 Torbjörn Reinhed: ”Det har hänt något”:  Aktsamheten om skolan 

samt skolans inventarier har på senaste tiden drastiskt avtagit. Exempelvis 

har stolar och fåtöljer utanför Västersalen förstörts då de ställts ut på 

balkongen och inte ställts in igen, de är solblekta och fågelbajsbeströdda. I 

bastun har det druckits öl samt en vägg har taggats vilket gör att bastun nu 

är stängd. Det ligger fimpar och ölburkar slängda litet varstans. Det är en 

generell upplevelse menar TR, som undrar vad som gör att det blir så, 

samt uppmanar till skärpning. Skolrådet diskuterar detta, bland annat 

anser William Sjöstrand, AK, att man ska vara litet försiktig med att 

enbart peka ut skolans studerande, att det kan vara vandrarhemsgäster 

eller personal som också är delaktiga i detta. Julia Gustavsson, Film, tror 

att värmeböljan kan ha inverkan, att folk blir mer likgiltiga i värmen. TR 

uppmanar skolrådet att hjälpa till med att ha koll på läget.    

 Konstextra/ Projektårets korridor på 0:an har döpts. Den heter nu 

Bellirut.  

 Basketkorg önskas: Det finns ställning samt platta, men ingen korg. TR 

lovar att åtgärda detta snarast. 

 Utomhusaktivitetssaker: Efterfrågas. Arwid Johansson, FL- Kom till 

mig, jag har tillgång till Fritidsledarnas uteaktivitetsförråd.  

 Cyklar och kanoter: William Sjöstrand- När kan man börja hyra cyklar 

och kanoter? TR kollar upp detta. 

 Möblering i Garbo: Julia Gustavsson, Film: Nu finns det väldigt få 

möbler, stolar, fåtöljer samt soffa i Garbo. Det är förstås önskvärt att det 

finns i Garbo, speciellt nu när det varit intervjuer för kommande 

studerande på Filmlinjen och det inte finns något att sitta på i 

klassrummet.    

 

Nästa möte  

1 Juni kl. 11.30-12.30. Under detta möte  (läsåret 17/18 års sista skolråd) 

kommer skolrådet ha en utvärdering. Vad har åstadkommits under läsåret 

samt enkätresultatet att rapporteras.  

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

Mötet leds av: Cecilia Edin 

Antecknade av 

 

_________________________________________ 

Ulf Eklund 


