
   

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2019-12-09 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas rum 

Närvarande: 

Thea Andersson, Allmän kurs 

Ebba Möhle, Konstutbildningen 

Andreas Appelberg, Allmän kurs 

Cecilia Fulton, Projektåret 

Serwan Khalil, Allmän kurs 

Linus Gustavsson, Musik- och ljudproduktion 

Per Eklund, Fritidsledarutbildningen (bytt från Andreas Tjulander) 

Tymoteusz Krzyzanowski, Skådespelarutbildningen 

Arent Persson, Rektor (AP) 

Anneli Nyman, Husmor (AN) 

Ulf Eklund, Skoladministratör  (UE) 

Louise Janving, lärare Allmän kurs 

Munis Gaafar, Allmän kurs 

Prima Singh, Fritidsledarutbildningen 

Mötesledare:  

Ebba Möhle, Konstutbildningen 

Bisittare: 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Dagordning 

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

genomgången av föregående mötes minnesanteckningar. 

Hur går det med tags till Västersalen för skådespelarutbildningen? 

Ännu har inte skådepelarna tillgång till Västersalen efter skoltid. Torbjörn 

Reinhed är inte med vid dagens möte så den här frågan tas upp vid nästa 

skolråd. 



Hur går det med luciatåg? 

Tymoteusz Krzyzanowski, är tveksam till om det kommer att gå att få ihop 

det, det har varit litet si och så med närvaron på körrepetitionerna. 

Skolrådet hjälps åt att fylla på kören till Lucia, så att det går av stapeln. 

Val av studeranderepresentant: 

En stor del av mötestiden går att till valet. Fyra skolråds-representanter 

anmäler intresse och presenterar sig och berättar varför de vill vara 

studeranderepresentant. Dessa är: Cecilia Fulton, Tymoteusz Krzyzanowski, 

Per Eklund och Prima Singh. Sen blir det röstning. Till ordinarie väljs Per 

Eklund och ersättare Cecilia Fulton. Första styrelsemötet 2020, 21/1 eller 

29/1 kommer inte Per kunna delta så det gör Cecilia Fulton. 

Husmor 

På sedvanligt manér efterfrågar husmor (AN) koppar och glas. Dessa måste 

tillbaka till matsalen. Hon berättar också att det inte går att köpa halva 

portioner för halv kostnad (en fråga från föregående skolrådsmöte). 

Vykortstävling 

 

Cecilia Fulton berättar om tidigare års vykorttävlingar och undrar om hon 

får förtroendet från skolrådet att ansvara för detta års vykortstävling. 

Skolrådet godkänner detta. 

Tvåldispenser 

Tvåldispenser till Manfredsalen efterfrågas av konstutbildningen.  

 

Öppettider receptionen 

 

Det undras över de öppettider som receptionen har för skolfrågor. UE 

förklarar varför det är så. Det behövs arbetsro och det är svårt när det inte 

fanns tider när personalen kan fokusera på sitt arbete.  

Internet  

Fritidsledarna upplever att internet inte fungerar i grupprummet vid 

vardagsrummet samt grupprummet ovanför.  

Julblommor 

 



Det finns allergi mot julblommor i matsalen. Dessa har tagits bort, så det är 

ok. 

Biljardbord 

Är nedgånget och trasigt. Vaktmästare Peo får i uppgift att fixa det. 

Nästa möte: Tisdag 8 januari 2020  

Lokal: Ullas rum 

Mötesledare: Tymoteusz Krzyzanowski, Skådespelarutbildningen 

Antecknade av Ulf Eklund 


