
  

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2018-12-05 

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:  

Cecilia Fulton 

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: 



 

 Rökning: Vid Västergårdens entréer upplevs det att det inte går att 

gå ut utan att få rök på sig. Det blir diskussioner kring detta och 

rökgrupp med såväl rökare som ickerökare både från de studerande 

och personal ska starta upp med möte så fort det bara går. Mer info 

kring detta vid nästa skolråd. Till gruppen ingår också Richard 

Karlsson, filmutbildningen oc William Sjöstrand, AK. 

 Hur blir det med Luciatåg i år? Se nedan, inventering från förra 

mötet. 

 Information att nu stängs vardagsrummet i Gamla Västergården. 

Det hålls inte efter som det ska så för att nyttja rummet måste man 

komma till receptionen och boka det. Den som bokar rummet har 

ansvaret att se till att det lämnas i samma skick som det vid 

bokningen.  

 Bakdörren till Atéljen (Manfred). Det fungerar inte med blippen 

där. Vaktmästare Peo ska informeras om detta. 

 Vykortvävlingen: Cecilia Fulton föreslår workshop en eller två 

gånger till skolans samtliga studeranden. Målsättningen är att få 

litet större spridning, så att det inte bara är konstdeltagarna som 

lämnar in bidrag till tävlingen. Det bejakas av skolrådet. 

Information från köket: 

Annelie Nyman (husmor): Ta med tallrikar, bestick och glas till matsalen. Det 

fattas en hel del bestick. Filmutbildningen är väldigt dåliga på att lämna tillbaks 

koppar, de lovar att skärpa sig. En fråga som ställdes vid förra mötet är om det 

skulle kunna gå att köpa pålägg till frukostfikat. Det upplevs som litet spartanskt 

med bara hårt bröd och smör. Annelie har kollat detta och det blir väldigt svårt 

att administrera samt kostsamt, så det är inte görligt. 

Inventering frågor från förra mötet:  

 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. Torbjörn Reinhed (TR) är 

inte närvarande vid mötet så den frågan får skjutas upp till nästa 

möte. 

 



 Gymmet, kortare järnhantag för bicepsövningar. Det efterfrågas 

från Rikhard Gylphe samt Alexander Borza mer struktur i gymmet. 

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

förändring till det bättre.  TR- nästa möte. 

 Luciatåg: Johannes Markström avsäger sig att arrangera 

Luciafirandet i år. FL och AK har intresserade kursdeltagare. AK 

tar på sig ansvaret att kolla läget och informera Ulf Eklund (UE). 

De på AK som gör detta är: Mikaela Garcia, Tracy Atieno och Tor 

Cornelius. 

 Vardagsrummet: Det har uppmärksammats att en del av stolarna i 

vardagsrummet (vid matsalen)är dåliga, instabila. Det bör åtgärdas. 

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

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

efterfrågas. Askkoppar ska helst inte vara invid publika entréer är 

en tydlig uppmaning från skolrådet. Det tillsätts en rökgrupp: 

Alexander Borza, Oskar Bolinder och José Lopez Jimenez samt 

William Sjöstrand och Rickard Karlsson. Från skolan är det Frida 

Jansson och Pia Ellingsson som är representanter. Möte arrangeras 

inom de närmaste dagarna. Info vid nästa skolråd.  

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

bråte i vägen. TR svarar vid nästa möte. 

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. 

Nästa möte: Onsdag 16 Januari 2019 

Onsdag  

Lokal: Söderblom  

Mötesledare: Ingen bestämd vid mötet. 

Antecknade av 

Ulf Eklund 


