
   

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-10-10 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Olof Skötkonung 

 

Närvarande: 

Andreas Bjerkestrand, AK 

Alexander Borza, AK 

Cecilia Fulton, Projekt 

Ylva Salomonsson, Skådis 

Rikard Karlsson, Film 

Bagher Husseini, AK 

Maxime Peytié, Konst 

Ida Hein Olsson, Konst 

William Sjöstrand, AK 

Adam Wahlbeck, Film 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

Lena Fahlgren, Lärare AK 

Annelie Nyman, Husmor 

 

Mötesledare:  

Ulf Eklund 

Dagordning 

Mötet inleds med nya frågor -tanken är att först vid varje skolråd fånga upp 

nya frågor för att inte ”tappa” när föregående mötes frågor gås igenom. Först 

presenteras frågorna i punktform. De diskuteras sedan efter aktuella frågor om 

tid medger det, annars kommer de som aktuella frågor vid nästa möte: 

 

 



 Ett önskemål om pannkakor på torsdagar. Annelie tar med sig frågan. 

 Halloweenfest: ”Halloween-Pubkväll” 

 Vykortstävling 

 Gymmet 

 Datarum 

 Kiosk 

 

Information  

Annelie Nyman informerar från skolans kök. Det slarvas, man går helt enkelt 

från maten utan att göra i ordning efter sig, ställa in disk. Uppmanar till 

skärpning, att vi hjälps åt att säga till om vi ser person som bara går från 

matsalen efter måltid.  

Inventering frågor:  

Pianot i Allmän kurs korridor 

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

är störande. Pianot är nu flyttat. Det står nu utanför Västersalen. 

Nya frågor: 

Pannkakor på torsdagar 

Ett önskemål om pannkakor på torsdagar. Annelie tar med sig frågan. 

Halloween Pubkväll 

Det efterfrågas en pubkväll, gärna med Halloweentema. Annelie berättar att 

pubkvällsdatum är bestämt till Torsdagen den 25 oktober. Andreas Bjerkestrand, 

William Sjöstrand och Rickard Karlsson tar på sig att planera för pubkvällen, 

göra affischer, med mera.  

Vykortstävling 

Cecilia Fulton informerar skolrådet om vykortstävlingen, hur det gått till de två 

år den gått av stapeln. Vid förra läsårets skolråds sista möte diskuterades bland 

annat vykortstävlingen. En idé som framkom var att det skulle kunna hållas en 

workshop så att det inte bara kommer in tävlingsbidrag från 

konstutbildningarna. Cecilia utses till samordnare för den vykorttävling som 

äger rum under våren 2019. Frågan kommer att tas upp på skolrådet som 

särskild punkt senare under året.  

 



Gymmet 

Det saknas bicepsmaskin och önskemål att ha en plats där man kan lägga sina 

saker nu när bokhyllan tagits bort. Diskuteras om att ha en deltagare från 

skolrådet kollar till gymmet. Tar denna fråga under nästa möte. 

Datarum på Västergården 

Önskemål om datarum på Västergården.  Man upplever att det behövs ett 

datarum då de som finns står vid entrén, och där kan man inte arbeta. Ulf Eklund 

inflikar att det är ett rekvisit för att kunna studera på skolan att man har tillgång 

till, och med sig, egen dator. Torbjörn Reinhed berättar att det är en resursfråga. 

Skolan har ont om plats. Det dyker upp alternativa funderingar- kan man göra de 

publika datorerna mer avskilda? Torbjörn tar med sig frågan till nästa möte. 

Kiosk 

En idé är att ha en kiosk med läsk och smågodis. Annelie svarar att det redan 

finns eftermiddagsfika i matsalen. En fundering är om det skulle kunna gå att 

sälja läsk. Det har redan provats, men det fanns ingen efterfrågan. Orsaken till 

detta, menar skolrådsdeltagare som var med då, var att läsken smakade så illa. 

Annelie menar att skolan måste sälja Kravmärkt läsk, det går inte att sälja läsk 

som inte är miljömärkt. Hon kollar vad det finns för utbud och återkommer i 

frågan.  

Nästa möte:  

Onsdag 7/11 kl.11.30   

Mötesledare: Andreas Bjerkestrand 

Antecknade av 

Ulf Eklund 


