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Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2019-01-16 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas Rum 

 

Närvarande: 
Cecilia Fulton, Projekt 
Ylva Salomonsson, Skådis 
José Lopez Jimenes, AK 
Ida Hein Olsson, Konst 
Adam Wahlbeck, Film 
William Sjöstrand, AK 
Axel Boberg, Manus 
 
Ulf Eklund, Skolsekreterare (UE) 
Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service (TR) 
Lena Fahlgren, Lärare AK 
Annelie Nyman, Husmor (AN) 

 

Mötesledare:  
William Sjöstrand 

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: 
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• Sandning: Det är nu svårt att ta sig upp för backen till 

skolan. Det bör sandas bättre.  
• Avställningsyta vid mikrovågsugnarna: När man ska mikra 

mat behöver man någonting att ställa tallriken på, en 
avställningsyta. 

• Maten- Frågor kring höjningarna av matpriserna samt 
varför det bara går att köpa fem 10-kort/ termin. 

• Försäljning av mackor till förmiddagsfikat. 
• Pubkvällar- igen? 
• Gymmet. Skötsel och utveckling. 
• Biljardbordet- En översyn efterfrågas. Det behövs bland 

annat nya köer och ny krita. TR tar frågan. 
• Smörgåsar till försäljning hela dagen önskas.  

 
Vykortstävling: 
 

• Cecilia Fulton: Tidsplanen är att den 25/3 ska bidragen 
vara inlämnade. Vi måste få till datum och tider för 
workshops, helst mellan sportlov/ påsklov. (Workshop en 
eller två gånger till skolans samtliga studerande. 
Målsättningen är att få litet större spridning, så att det 
inte bara är konstdeltagarna som lämnar in bidrag till 
tävlingen. Det bejakas av skolrådet). Cecilia kollar och 
rapporterar vid nästa skolråd. 
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Information från köket: 

Annelie Nyman (husmor): Informerar om de nya priserna. Ta med 
tallrikar, bestick och glas till matsalen. Det fattas en hel del bestick. 
Filmutbildningen är väldigt dåliga på att lämna tillbaks koppar 
fortfarande: 

Inventering frågor från förra mötet:  

• Rökning: 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.  Det har inte 
blivit något möte sedan föregående möte. UE får i 
uppdrag att se till att det blir av. 

• Bakdörren till Atéljen (Manfred). Det fungerar inte med 
blippen där. Nu fungerar det. 

• 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. Det har inte upplevts som 
något problem sedan dess. 
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• 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. 
Detta möte har fortfarande inte blivit av, men det är nu 
bra ordning i gymmet.  

• Bellevue- Man kommer inte åt Branddörren då det står en 
massa bråte i vägen. Detta har inte förändrats. TR tar med 
sig frågan. 
 
Nya frågor: 
 

• Sandning- TR tar med sig frågan. 
• Avställningsyta vid mikrovågsugnarna- TR tar tag i detta. 
• Matkostnader: TR och UE förklarar den ekonomiska 

situation som föranlett höjningen. Skolrådets 
representanter är missnöjda men en viss förståelse finns 
ändå. Redan nu har studerande slutat köpa mat i 
matsalen utan köper pizza istället eller tar med sig mat. 
Risken är att höjningen innebär att färre köper mat vilket 
ändå leder till förlorade intäkter. Resultatet av 
diskussionen blir att det behöver skapas ett Kostråd, en 
grupp bestående av studerande och personal, för att 
diskutera detta. Skolrådet får i uppdrag att till nästa 
möte leta reda på representanter till Kostrådet. 
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• Pubkväll: Efter senaste pubkvällen (Halloweenpuben 
25/10-18?) beslutades det att upphöra med Pubkvällar tills 
vidare. Orsaken till det var att pubkvällen blev väldigt 
stökig och jobbig för personalen på plats.  Nu lyfts frågan 
igen- Kanske skulle det gå att ånyo ha pubkvällar? 
Skolrådets kursdeltagarrepresentanter tycker det, och att 
personalen i förväg ska vara tydliga med vilka regler som 
gäller. Problemet var, upplever William Sjöstrand, att vid 
förra Pubkvällen flera av kulturbärarna från AK slutat och 
att det ledde till otydlighet vad som förväntades av 
festdeltagarna. 
 

• En annan idé som framkommer är att först ha ”after 
work-pubar” i direkt anslutning till att skoldagen tar slut, 
alltså från kl.16-18 några gånger framöver för att sedan 
ha en Pubkväll, då kanske en kultur har satt sig. TR vill ta 
med sig de här frågorna till personalen för att få 
feedback. Skolrådet fortsätter diskussionen vid nästa 
möte.  
  

Nästa möte: Onsdag 6 Mars 
Lokal:  
Mötesledare: Axel Boberg, Manusutbildningen. 

Antecknade av 

Ulf Eklund 

	


