
   

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2019-11-18 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas rum 

Närvarande: 

Thea Andersson, Allmän kurs 

Ebba Möhle, Konstutbildningen 

Freja Björnberg, Skådespelarutbildningen 

Andreas Appelberg, Allmän kurs 

Cecilia Fulton, Projektåret 

Serwan Khalil, Allmän kurs 

Linus Gustavsson, Musik- och ljudproduktion 

Erfan parvin, Allmän kurs 

Tymoteusz Krzyzanowski, Skådespelarutbildningen 

Arent Persson, Rektor 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service (TR) 

Anneli Nyman, Husmor (AN) 

Ulf Eklund, Skoladministratör  (UE) 

Louise Janving, lärare Allmän kurs 

Mötesledare:  

Thea Andersson, Filmutbildningen 

Bisittare: 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Dagordning 

Mötet inleds med en inventering av nya frågor, som avhandlas efter 

genomgången av föregående mötes minnesanteckningar. 

Klagomål vardagsrummet:  

 I samband med konstutställningar så har det inte plockats undan av 

konstutbildningen och ett av borden har blivit förstört av färg och måste 

slipas. Ebba Möhle tar med sig frågan till konstutbildningen. 

 



Hur går det med tags till Västersalen för skådespelarutbildningen? 

Torbjörn Reinhed tar med sig frågan som missats från förra mötet. 

Hur går det med luciatåg? 

Tymoteusz Krzyzanowski, som tog på sig ansvaret för detta vid förra 

skolrådsmötet har fått ihop en luciakör. Han önskar boka Västersalen på 

onsdagar kl.11.30. Diskussion om tid och lokal för luciatåget. Några förslag 

är Västersalen, Ansgar samt matsalen. Föreslagen tid kl.9. Tymoteusz 

Krzyzanowski kommer att prata med Annelie Nyman, husmor och då 

bestäms det tid och plats.  

Torbjörn Reinhed tar på sig att hitta skolans lucialinnen. 

Val av studeranderepresentant till styrelsens möten. Allmän kurs vill 

diskutera hur valet ska gå till. Studeranderåd- hur gå vidare? 

Fortsättning. 

Frågan om ett kursråd, eller studeranderåd på skolan lyfts igen. 

Bakgrund: 

Vid årets första skolråd valdes Freja Björnberg till studeranderepresentant 

i skolans styrelse för styrelsemötet den 3/10. Målsättningen var att det 

skulle göras ett studeranderepresentantval i skolrådet efter detta möte. 

Allmän kurs har dock invändningar mot att skolrådet ska utse 

studeranderepresentant utan att det ska ske genom allmänt val på skolan. 

Det dyker upp många frågor från skolrådet hur det ska gå till och det ledde 

till en viss förvirring. Därför skickas Allmän- kurs önskemål på remiss och 

tas upp igen vid nästa skolrådsmöte. Under tiden sitter Freja Björnberg 

kvar som tillfällig vid nästa styrelsemöte den 5 november.  

Aktuellt: 

Skolrådet diskuterar ånyo behovet av studeranderepresentant vid 

styrelsemötena.  

Allmän kurs har inte något svar på hur det ska gå till utan efter en lång 

diskussion blir beslutet att skolrådet väljer representant genom så kallad 

sluten omröstning. Orsaken till det här valet är att det är väldigt mycket 

arbete med att göra ett allmänt skolval och de som sitter i skolrådet har 

blivit valda av sina respektive utbildningar att företräda utbildningarnas 

kursdeltagare.  



Således blir det val av studeranderepresentant vid nästa 

skolrådsmöte den 9 december. 

Hela skolan kommer att informeras via SMS att det kommer att äga 

rum vid nästa skolrådsmöte. 

Rökruta under tak: 

TR: Rökrutan nu flyttad till platsen där lånecyklarna står.  

Pingisbord:  

TR berättar att det bord som finns inte är i skick att användas. Vidare är det 

svårt att hitta en plats där bordet ska stå, då det behövs utrymme om man 

spelar. Frågan om sällskapsrummet på Gamla Västergården kan användas 

till pingisrum. TR tar med sig frågan. 

Graffittivägg: 

En korrigering från förra mötet. Arent har inte bejakat väggen, då han inte 

kan göra det utan det är fastighetsägaren som måste besvara frågan 

berättar han. 

Basketkorg: 

TR kollar med vaktmästare Peo Rydstedt. Det blir först till våren i sådana 

fall. 

Internet: 

Är dåligt upplever man. TR- vid problem och svårigheter så ska företaget 

QD frågas. De har hand om skolans internet. De kommer hit och 

undersöker, men det vore bra med mer input från skolans kursdeltagare. 

När och var dippar internetet. Det går jättebra att komma med sådan info 

till TR som i sin tur pratar med QD. Norrgården har inga vägguttag vilket 

upplevs som jobbigt. TR svarar med att det gjorts analys av kostnaden för 

att dra kabel till Norrgården och det blir för dyrt. Internaten på 

Västergården och Gamla Västergården har vägguttag vilket är positivt. 

Nästa möte: Måndag 9 december 

Lokal: Ullas rum 

Mötesledare: Ebba Möhle, Konstutbildningen 

Antecknade av Ulf Eklund 


