
  

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-09-20 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Olof Skötkonung 

 

Närvarande: 

Andreas Bjerkestrand, AK 

Sara Borg, Konst 

Alexander Borza, AK 

Jonatan Cornu, Manus 

Cecilia Fulton, Projekt 

Rikhard Gylphe, FL 

Emily Jankkila, Skådis 

Rikard Karlsson, Film 

Constanza Paredes, AK 

Maxime Peytié, Konst 

Salih lawin, AK 

William Sjöstrand, AK 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Lena Fahlgren, Lärare AK 

Annelie Nyman, Husmor 

 

Mötesledare:  

Ulf Eklund 

 

 

 

 



Dagordning 

Mötet inleds med en namnrunda.  

Ulf Eklund berättar om skolrådet och dess funktion. Det framhålls att de frågor 

som avhandlas är skolgemensamma, inte internatfrågor- för den typen av frågor 

hänvisas till internatsamverkansgruppen, en grupp av utvalda delegater från 

respektive korridor samt Ulf Eklund, Annelie Nyman och PeO Rydstedt, 

vaktmästare. Kursspecifika frågor avhandlas inte heller. Har man frågor som rör 

respektive utbildning ska man vända sig till sin utbildnings lärarlag. 

Information  

Annelie Nyman informerar från skolans kök. En lunch kostar 55 kr om man 

köper en lunchkupong (10 luncher). Eftermiddagsfikat kostar 5 kr för kaffe/te 

och 5 kr för tilltugg. Det går att köpa kuponger även för eftermiddagsfikat. 

Grön flagg/ Kiva 

Elwood Overholt, lärare AK berättar om skolans miljöarbete där grön flagg-

gruppen driver de frågor som är aktuella. Han har redan påbörjat rekryteringen 

på Allmän kurs för läsåret 18/19. Det ska även finnas representanter från övriga 

utbildningar och det är lämpligt att skolrådsrepresentanter ingår i gruppen. Kiva-

fika är ett begrepp på skolan, det ordnas fika några gånger per termin. Varje 

utbildning har ansvaret för sitt Kiva-fika (”Kakbank”), d v s att baka fikabröd. 

Hur mycket man betalar för fikat är frivilligt och går oavkortat till Kiva-lån. 

Inventering frågor:  

Avlopp på Storgården 

Många besväras av den lukt som finns på Storgården. Torbjörn Reinhed (TR) 

berättar att det har letats efter källan till illalukten, dock utan resultat. Troligtvis 

kan det handla om gamla stammar och att byta ut dessa är ogörligt då det skulle 

innebära att Storgården måste stängas. Dessutom är det en kostnadsfråga. Just 

nu när väderleken förändras blir det också värre.  

Automat 

Från Allmän kurs finns önskemål om en automat med något matigt i samt läsk. 

Ulf Eklund (UE) berättar att den här frågan har utretts för två år sedan. Det 

visade sig att det var för dyrt. Diskussionen hamnar i att det ska finnas något 

litet matigare alternativ vid förmiddagsfikat (tiofikat) som man skulle kunna 

köpa. Frågan tas upp igen vid nästa möte. 

 

 



Specificerat vad terminsavgiften innehåller 

En fråga som uppkommer är vad terminsavgiften innehåller. Ulf Eklund lovar ta 

med sig till nästa möte en lista. UE framför också att den specifikationen finns 

att hitta på skolans hemsida: 

https://media.sigtunafolkhogskola.se/2013/02/Terminskostnader.pdf 

Matutdelning vid luncherna 

Den här terminen har skolan beslutat att dela ut kött/fisk och att sallad samt 

basmaten (potatis, ris mm) tar man själv. Allmän kurs är kritiska till detta och 

menar att det är diskriminerande att någon ska bestämma hur mycket de ska äta. 

De andra utbildningarna är av annan åsikt, de framhåller miljöaspekterna av 

denna hantering och att man ändå får rejäla portioner samt att man kan ta mer av 

sallad och exempelvis potatis eller ris. Husmor Annelie berättar att anledningen 

bland annat är att målsättningen är att svinnet ska minska och att alla som äter 

lunch ska få äta. Hon informerar att det också går att få påbackning om man 

ändå är hungrig och det finns mat över.  

Wifi Västergården 

Upplevs som dåligt, kopplas ur hela tiden. TR för vidare frågan till skolans 

datasupport QD. Han uppmanar också att göra noteringar när Wifi svajar eller 

kopplas ur. Det är viktigt med när och var detta äger rum. QD måste få dessa 

data.  

Pianot i Allmän kurs korridor 

Pianot utanför språkåret bör tas bort. Det spelas på det under lektionstid och det 

är störande.  

Ett förslag är att säga till när det händer så kanske pianot kan vara kvar. 

Kopiatorn triangelrummet 

Det går inte att maila kopiatorn. TR tar det med sig. 

Nästa möte:  

Onsdag 10/10 kl.11.30   

 

Antecknade av 

Ulf Eklund 

https://media.sigtunafolkhogskola.se/2013/02/Terminskostnader.pdf

