
   

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2019-09-25 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Olof Skötkonung 

Närvarande: 

Ebba Möhle, Konstutbildningen 

Freja Björnberg, Skådespelarutbildningen 

Andreas Appelberg, Allmän kurs 

Cecilia Fulton, Projektåret 

Andreas Tjulander, Fritidsledare 

Josefine Lindberg, Fritidsledare 

Prima Singh, Fritidsledare 

Serwan Khalil, Allmän kurs 

Anette Lydén, lärare Allmän kurs 

Linus Gustavsson, Musik- och ljudproduktion 

Alma Lauthiers, Musik- och ljudproduktion 

Amna Qureshi, Filmutbildningen 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service 

 

Mötesledare:  

Arent Persson, Rektor 

Bisittare: 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Dagordning 

Ulf Eklund (UE) inleder läsårets första skolrådsmöte med att föreslå en 

namnrunda. Efter detta berättar UE om skolrådets funktion. Skolrådet behandlar 

skolgemensamma frågor. Kursspecifika frågor tas direkt med respektive 

utbildnings lärarlag. Vidare berättar UE om hur skolrådsmötenas struktur sett ut: 

Tanken är att först vid varje skolråd fånga upp nya frågor för att inte ”tappa” 

dem 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. Varje 

möte leds av skolrådsdeltagare, med bistånd av Arent Persson eller UE. 

Mötesledare för nästa skolrådsmöte utses på sittande möte. UE skriver 

minnesanteckningar. Dessa läggs ut på hemsidan samt skickas som länkar med 

SMS till skolrådsdeltagarna i samband med att påminnelse om skolråd skickas 

ut en vecka innan skolråd. Minnesanteckningarna sätts dessutom upp på 

anslagstavlan vid receptionen i Storgården. 

Arent Persson (AP) föreslår att det upprättas ett kursråd, eller studeranderåd på 

skolan. Det är en viktig demokratisk princip att det finns kanaler för 

kursdeltagarna att kunna uttrycka åsikter både om skolan generellt samt 

utbildningarna specifikt. Huruvida kursdeltagarna själva är ansvariga för att 

upprätta ett sådant råd, eller om skolan ska vara behjälplig kommer diskuteras 

under kommande skolrådsmöten.  

Arent tar upp en aktuell fråga om studeranderepresentant i skolans styrelse för 

nästa styrelsemöte den 3/10. Det kommer att göras ett studeranderepresentantval 

nytt val i skolrådet efter detta möte. I styrelsen ska finnas en studerande-

representant och en personalrepresentant. På frågan om någon i skolrådet är 

intresserad svara fyra personer ja. Dessa är Josefin Lindberg (projektåret), Prima 

Singh (FL), Andreas Tjulander (FL) och Freja Björnberg (Skådespelar-

utbildningen). Efter diskussioner hur valet ska gå till kommer rådet fram till att 

en sluten omröstning är bäst. De fyra kandidaterna får kort berätta varför de vill 

vara studeranderepresentanter och därefter äger två val rum, ett för ordinarie och 

ett för ersättare. Till ordinarie väljs Freja Björnberg och ersättare Prima Singh.  

En fråga som uppkommer är halloweenfest. Det visar sig att Mia Peterson, lärare 

på skådespelarutbildningen givit två kursdeltagare i uppgift att ha hand om 

festen. UE berättar att det brukar vara skolrådet som utser en festkommitté, den 

knyter i sin tur till sig andra studerande. Den här gången får de som utsetts 

utanför skolrådet ha ansvaret för halloweenfesten, UE påpekar att det är viktigt 

att de två personerna kontaktar Torbjörn Reinhed, Ulf Eklund samt Annelie 

Nyman (husmor) och berättar om tankarna kring festen. 

UE har fått i uppdrag från Annelie Nyman, som har semester, att uppmana alla 

att ta med sig kaffekopparna från matsalen tillbaka dit. Många koppar på vift, 

det saknas en hel del i matsalen. 

Nästa möte: Tisdag 22 oktober 

Lokal: Ullas rum 

Mötesledare: Amna Qureshi, Filmutbildningen 

Antecknade av Ulf Eklund 


