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Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2019-04-10 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Söderblom 

 

Närvarande: 
Cecilia Fulton, Projektåret 
Oskar Bolinder, FL 
Ida Hein Olsson, Konst 
Emily Jankkila, Skådis 
Rikard Karlsson, Film 
José Lopez Jimenes, AK 
Ylva Salomonsson, Skådis 
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: 

•  I konstateljén vill man gärna ha en tvåldispenser, nu finns 
bara en     flaska såpa. Det är inte bra för händerna att 
tvätta sig med såpa.  

• Livsstilsseminariet som skulle ägt rum på Stiftelsen 
måndagen den 7 april blev inställd. Detta informerades 
inte och många gick dit i onödan. Nu vill man veta om det 
blir av. 

• Konstkursdeltagarna upplever det väldigt jobbigt att det 
är spring in ateljén samt att deltagarnas egeninköpta 
material tas.  

• AK - Det är kallt i Eken.   
• På internatkorridor Fjärden upplever man stora problem 

med att det springs, knackas på dörrar med mera. Det är 
AK som istället för att gå uppför backen till Storgården 
tar hissen upp till våning fyra. 

Vykortstävling: 
• Cecilia Fulton: Det behövs ytterligare en person från 

skolrådet som medlem i juryn. Vinnarna utses den 23 
april. Oskar Bolinder, FL anmäler sig som jurymedlem.  
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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:  

• Avställningsyta vid mikrovågsugnarna- Det blir ingen 
avställningsyta under mikrovägsugnarna. Det har prövats 
förut och resultatet är nedslående. Skolrådsdeltagarna 
diskuterar renhållningen vid mikrovågsugnarna. AN 
berättar att kökspersonalen rengör en gång i veckan, på 
fredagar. Om plastkåporna är smutsiga går det jättebra 
att lägga dem i disken.  

• 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: 
Portarna är nu öppnade. Vår IT-support, QD, har byggt 
om nätverket.  

• Stationära datorer: Måste uppgraderas. TR meddelar QD 
som får ordna det. QD tittar på lösningar. Det planeras att 
byta ut de fyra stationära datorerna. 

• 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. 
Pianet i Västergården har flyttats till ett av glasrummen. 
Pianot på plan 2 Storgården kommer att flyttas ner till 
matsalen, och det som står i matsalen tas bort. Detta ska 
göras, det är dock svårt att flytta ner pianot från plan 2 
till matsalen då det inte går att ta det i hissen. 
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• Lilla rummet vid vardagsrummet (FL- studierum): Har 
använts som avstjälpningsplats. Detta har nu blivit bättre. 

• I konstateljén vill man gärna ha en tvåldispenser, nu finns 
bara en flaska såpa. Det är inte bra för händerna att 
tvätta sig med såpa. TR pratar med Peo, vaktmästaren. 

• Livsstilsseminariet som skulle ägt rum på Stiftelsen 
måndagen den 7 april blev inställd. Detta informerades 
inte och många gick dit i onödan. Nu vill man veta om det 
blir av. UE tar på sig att kolla av detta. 

• Konstkursdeltagarna upplever det väldigt jobbigt att det 
är spring in ateljén samt att deltagarnas egeninköpta 
material tas. UE tar på sig att prata med lärarna för de 
andra kulturklasserna, då det är ifrån dessa klasser 
kursdeltagare kommer. 

• AK - Det är kallt i Eken.  Det har varit problem med 
pannan, detta ska nu vara åtgärdat. 
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• På internatkorridor Fjärden upplever man stora problem 

med att det springs, knackas på dörrar med mera. Det är 
AK som istället för att gå uppför backen till Storgården 
tar hissen upp till våning fyra. TR- Dörren till plan fyra 
kommer att låsas. Internatnycklarna kommer att gå till 
den dörren, så att bara de som bor på internatet kan 
öppna och stänga den. Vaktmästaren får i uppdrag att 
åtgärda det. 
 

Nästa möte:  
Onsdag 8 Maj 
Lokal:      
Söderblom 
Mötesledare:  
Rikhard Gylphe, FL 

Antecknade av 

Ulf Eklund 

	


