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Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2019-03-06 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Söderblom 

 

Närvarande: 

Oskar Bolinder, FL 
Rikhard Gylphe, FL 
Ida Hein Olsson, Konst 
Emily Jankkila, Skådis 
Rikard Karlsson, Film 
José Lopez Jimenes, AK 
Maxime Peytié, Konst 
Ylva Salomonsson, Skådis 
William Sjöstrand, AK 
Ulf Eklund, Skolsekreterare (UE) 
Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service (TR) 
Lena Fahlgren, Lärare AK 
Annelie Nyman, Husmor (AN) 

 

Mötesledare:  
Ulf Eklund 
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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: 

 
• Ekonomi- Ulf Eklund (UE). Väldigt få betalar sina 

skolfakturor i tid. Det bör diskuteras vad detta beror på, 
är det svårt att förstå när man ska betala; finns det 
oklarheter kring detta. UE vill få igång en dialog hur 
kursdeltagarna ser på detta. 

• Det har förekommit droger på skolan. Det finns en tydlig 
drogpolicy som ska efterlevas. Från skolans håll är det 
viktigt att påpeka att det inte är fel att ”skvallra”. Det är 
inte bara den som använder droger som är ett offer utan 
även de runtomkring, och det ska inte finnas en kultur på 
skolan där man drar sig för att berätta sådant man ser/ vet 
om. 

• Det upplevs som ett stort problem att det inte går att 
ladda ner spel på skolans internet. 

• Skolans stationära datorer är inte uppdaterade. Windows 
10 måste installeras. 

• Det bör finnas fler mikrovågsugnar. 
• Störande pianospel: Pianot på plan 2 Storgården stör de 

som har lektioner både i Söderblom och Manfredsalen. 
Pianot utanför Västersalen stör också. Det önskas att 
dessa tas bort från den publika miljön. 
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• Lilla rummet vid vardagsrummet på Storgården är ett av 
fritidsledarnas studierum. Det används som 
avstjälpningsplats. 

• Det upplevs extremt kallt i Storgården, Västergården och 
Ansgar. 

 
Vykortstävling: 

• Utdelning av information från Cecilia Fulton, som inte 
kunde närvara vid mötet. Det äger rum en workshop som 
Cecilia håller i som handlar om inspiration till att skapa ett 
bidrag till vykortstävlingen. Skolrådsdeltagarna tar med 
sig informationen till sina utbildningar.     

 

Information från köket: 

Annelie Nyman (AN): Det slarvas fortfarande med att lämna tillbaka 
muggar och glas. Kökspersonalen får springa runt och leta litet 
varstans- skärpning! 

 

Inventering frågor från förra mötet:  

 
• Sandning- TR tar med sig frågan. Detta är nu åtgärdat. 
• Avställningsyta vid mikrovågsugnarna- Fortfarande inte 

klart. TR tar nya tag i den här frågan. 
• 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 
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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.- Det finns 
inget intresse hos de studerande. Därför lämnas den här 
frågan. 
 

• 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. 
TR: Har efter att ha diskuterat med skolpersonalen 
kommit fram till att det inte blir någon pubkväll under 
vårterminen.  
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Nya frågor: 
 

• Internet: TR: Ett antal portar är stängda fram till kl. 17. 
Skolan har inte bandbredden vilket leder till 
överbelastning under dagtid. TR har pratat med QD 
(skolans IT-avd) . Från skolrådets håll finns önskemål om 
klarhet i vilka portar som är avstängda och varför. TR tar 
med sig frågan. 

• Stationära datorer: Måste uppgraderas. TR meddelar QD 
som får ordna det. 

• Pianon: Önskemål att pianot utanför Västersalen flyttas 
till ett av smårummen på samma plan. TR funderar kring 
detta. Pianot på plan 2 Storgården tas bort. TR- OK. 
  

Nästa möte:  
Onsdag 10 April 
Lokal:      
Söderblom 
Mötesledare:  
Rikhard Gylphe, FL 

Antecknade av 

Ulf Eklund 

	


