
  

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-11-07 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Söderblom 

 

Närvarande: 

Andreas Bjerkestrand, AK 

Alexander Borza, AK 

Cecilia Fulton, Projekt 

Ylva Salomonsson, Skådis 

José Lopez Jimenes, AK 

Maxime Peytié, Konst 

Ida Hein Olsson, Konst 

Adam Wahlbeck, Film 

Oskar Bolinder, FL 

Rikhard Gylphe, FL 

Bagher Husseini, AK 

William Sjöstrand, AK 

Ulf Eklund, Skolsekreterare (UE) 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service (TR) 

Lena Fahlgren, Lärare AK 

Annelie Nyman, Husmor (AN) 

 

Mötesledare:  

Andreas Bjerkestrand 

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: 



 

 Konst, Manfredsalen: De studerande på konstutbildningen har 

noterat att fönstren öppnas i Manfredsalen och att folk går ut på 

taket. Man vill att deras ateljé ska få vara ifred från att andra tar sig 

in där, går upp på borden och tar sig ut på taket. Det är ju deras 

arbetsplats och de vill att det respekteras. TR tar med sig frågan.  

 Gymmet. Kortare järnhantag för bicepsövningar. Det efterfråtgas 

från Rikhard Gylphe samt Alexander Borza mer struktur i gymmet. 

TR ber dem inventera och komma till honom så det blir förändring 

till det bättre. 

 Johannes Markström avsäger sig att arrangera luciafirandet i år. 

 Vardagsrummet: Man tar med sig tallrikar, bestick och glas när 

man ätit klart. 

 Vardagsrummet: Det har uppmärksammats att en del av stolarna i 

vardagsrummet är instabila. Det bör åtgärdas. TR. 

 Fråga om hela skolan blivit en enda stor rökruta. Folk röker överallt 

på skolan. Det måste åtgärdas. Tydlighet var man får röka 

någonstans efterfrågas. Askkoppar ska helst inte stå invid publika 

entréer är en tydlig uppmaning från skolrådet. Det tillsätts en 

rökgrupp: Alexander Borza, Oskar Bolinder, Richard Karlsson och 

José Lopez Jimenez. Det ska påböras möten med TR. 

 Sidoentrén till Manfredsalen. Där fungerar inte taggarna, det är 

något fel på dosan. TR tar med sig frågan. 

 Bellevue- Man kommer inte åt branddörren då det står en massa 

bråte i vägen. TR tar med sig även denna fråga. 

 Musikstudion- De boende på Gamla Västergården störs av att 

någon spelar hög musik på nätterna. Så ska det inte vara. Studion är 

stängd efter kl.19 (då stängs datorerna av). UE- Vi har tagit emot 

info kring detta och har en plan att lösa situationen. 

 Oro kring hur skolans studerande hanterar det gemensamma 

rummet: TR upprörd över att det dricks så mycket alkohol på olika 

ställen på skolan. Han förtydligar att det endast är tillåtet att förtära 

alkohol på sitt eget rum samt i respektive korridors kök. 

 som lämnar in bidrag till tävlingen. Det bejakas av skolrådet. 

Information från köket: 

Annelie Nyman (husmor) informerar från skolans kök: Hon har letat efter 

kravmärkt läsk utan att hitta något alternativ. Frågan om kiosk dyker upp igen. 

 



Inventering frågor från förra mötet:  

 Halloween Pubkväll 

Med facit i hand var det en bedrövlig tillställning. Det var stök 

efteråt på många ställen på skolan, då festandet fortsatt här och var. 

Pubbesökare som hade med sig egen alkohol och vägrade lyssna till 

uppmaningar att man inte får ha med sig egen alkohol. TR menar 

att detta är en del av frågan han lyft, d v s att man inte visar hänsyn 

till skolan. Alexander Borza, AK, anser att det borde vara förbjudet 

med alkoholservering på skolan. Det är inte förenligt med god etik 

att servera alkohol till så pass unga människor på en skola, menar 

han. TR: Det blir ingen mer pubkväll förrän det finns en gemensam 

bild på skolan vad det innebär att ha gemensam tillställning med 

alkoholservering. Andreas Bjerkestrand föreslår att att de i 

skolrådet som bor på skolans internat ( alla korridorer har 

representant) ska informera sin respektive korridor vilka regler som 

gäller för alkoholförtäring. Alltså bara på rummet samt i respektive 

korridors kök. Det tas beslut om ett stort internatmöte under vecka 

46, där ordningsfrågor kring alkohol och rökning lyfts. 

 

Vykortstävling 

Cecilia Fulton förtydligar den information hon gav vid förra mötet. Hon anser 

att det inte finns något att vinna på att ändra upplägget från de tidigare 

vykortstävlingarna. Skolrådet bejakar att det ska vara samma regler nästa 

vykorttävling.   

Gymmet 

Se ovan. Det kommer göras en inventering av Rikhard Gylphe samt Alexander 

Borza som överlämnas till TR. 

Datarum på Västergården 

Önskemål om datarum på Västergården. TR har funderat på frågan och har 

bestämt sig för att datorerna står kvar. Han anser att det inte är någon bra lösning 

att använda smårummen utanför Västersalen för detta. Han har också frågat 

lärarna på Allmän kurs och de tycker samma sak. AK-deltagarna menar då att 

det är dålig Wifi, vilket gör att man behöver sationära datorer. Oskar Bolinder, 

FL, påpekar att har man bara en kabel kan man ansluta till internet och då 

fungerar den bärbara lika bra som en stationär dator.  

 



Kiosk 

AN- Det är inte görligt att börja inhandla godis, då det kan visa sig att inten är 

intresserad av att köpa det. Det är alltså en ekonomisk fråga för skolan. 

Dessutom finns redan eftermiddagsfika med godbitar och smörgås. Annelie 

berättar att det dessutom kommer att försäljas skolans egna powerbars inom 

kort. 

En fråga som ställs sär om det skulle kunna gå att köpa pålägg till frukostfikat. 

Det upplevs som litet spartanskt med bara hårt bröd och smör. Anette tar med 

sig frågan till nästa möte. 

Nästa möte:  

Onsdag  5/12 

Lokal: Söderblom  

Mötesledare:  Cecilia Fulton 

Antecknade av 

Ulf Eklund 


