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Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2020-01-08 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas rum 

 

Närvarande: 
Thea Andersson, Allmän kurs 
Ebba Möhle, Konstutbildningen 
Anton Magnusson, Allmän kurs 
Cecilia Fulton, Projektåret 
Serwan Khalil, Allmän kurs 
Per Eklund, Fritidsledarutbildningen (bytt från Andreas Tjulander) 
Tymoteusz Krzyzanowski, Skådespelarutbildningen 
Arent Persson, Rektor (AP) 
Anneli Nyman, Husmor (AN) 
Ulf Eklund, Skoladministratör  (UE) 
Torbjörn Reinhed, fastighet och service, TR 
Louise Janving, lärare Allmän kurs ( Elwood Overholt, ersättare) 
Prima Singh, Fritidsledarutbildningen 

 

Mötesledare:  
Tymoteusz Krzyzanowski, Skådespelarutbildningen 
Bisittare: 
Ulf Eklund, Skolsekreterare 
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Dagordning 

Mötet inleds med en inventering av nya frågor, som avhandlas efter 
genomgången av föregående mötes minnesanteckningar. Vid det 
här mötet tillkommer en punkt, rektor Arent Persson kommer att 
berätta om skolans budget.  

 

Ebba Möhle, menar att konstutbildningen bör kunna arbeta 
tillsammans med de andra kulturutbildningar i projektform, ”konst 
finns också”. De andra kulturutbildningarna arbetar i projekt över 
kursgränserna och Konst bör också kunna inkorporeras i detta. UE 
hänvisar den här frågan till kulturlärarlage. Prima Singh, 
Fritidsledare, påpekar att FL också skulle vilja arbeta ”över 
gränserna” med de andra utbildningarna på skolan. Elwood 
Overholt menar att det nu blir en skolrådsfråga, gemenskap på 
skolan och att skolan ska utveckla detta i form av fler workshops. 
Den här frågan tas upp vid nästa skolråd.  

 

Festkommitté 

Cecilia Fulton undrar om det finns någon festkommitté på skolan 
och i sittande möte är det svårt att svara på frågan utan att tillgå de 
tidigare mötesprotokollen för innevarande läsår (efter genomgång 
av tidigare protokoll: Malin Nyman och Jakob Azbel, båda från 
skådespelarutbildningen och inte skolrådsrepresentanter, ett tillskott 
från skolrådet utsågs: Anton Magnusson. 
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KIVA 

Elwood Overholt, som har hand om skolans KIVA-konto, berättar att 
senaste pubkvällens KIVA-fika genererade 480 kr till kontot. Hittills 
har skolan via KIVA lånat ut 19.000 USD (180.000kr). Elwood bjuds in 
till skolrådet för att berätta om skolans KIVA-verksamhet. 

 

Skolans budget 

Sigtuna folkhögskola har ett kraftigt underskott för 2019. Det 
innebär att verksamheten kommer att ses över och att det krävs 
besparingar. Orsaken till underskottet är att det gått dåligt med 
intäkter vad gäller korta kursen, konferensdelen, vandrarhemmet 
och samverkanskurser (huvudmännens organisationer). Det här året 
är en i raden av ekonomiskt dåliga år med underskott. För att vända 
skolans ekonomi så kommer det bli besparingsåtgärder, för skolans 
kursdeltagare kan det till exempel leda till medverkan vad gäller 
städning av lektionssalar, större involvering kring skolans kök. Det 
kommer dock inte att märkas för innevarande läsårs kursdeltagare. 
Vidare kommer det ske förändringar på internatet. Enligt 
Skatteverket ska boende på skola inbegripa frukost och lunch för att 
det ska vara ett internat och bli beskattat därefter. Det innebär att 
de som bor på internatet även får betala för frukost och lunch under 
skoldagarna. Det blir då högre avgift än nu.  

 

Hur går det med tags till Västersalen för skådespelarutbildningen? 

Frågan tas upp från förra mötet. TR: Skådespelarna får tillgång till 
Västersalen från måndag t o m torsdag. Behöver de använda salen 
fredagar eller helger måste de boka via receptionen.  
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IT 
Det är svårt att veta var skolans skrivare står någonstans. Man önskar 
att de döps om, gärna till platsen där de står. TR tar med sig frågan. 

 

Skolans inventarier 

TR: Det förekommer att fönster står öppna, lampor inte är släckta, 
innemöbler ställs ut i väder och vind. Uppmaningen är- var försiktig 
om skolans inventarier, det är så onödigt att saker förstörs. 

 

Vykortstävling 

Cecilia Fulton, som ansvarar för tävlingen kommer att berätta mer 
vid nästa skolrådsmöte. TR visar upp de vykort som tävlingen hittills 
resulterat i. De finns att köpa i receptionen.  

 

Tvåldispenser 

Tvåldispenser till Manfredsalen som efterfrågats av 
konstutbildningen är nu uppsatt.  
 
 

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. 
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Internet  

Fritidsledarna upplever att internet inte fungerar i grupprummet vid 
vardagsrummet samt grupprummet ovanför.  

 

Biljardbord 

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

 

Nästa möte: Onsdag 12 januari 2020  
Lokal: Ullas rum 
Mötesledare: Per Eklund, Fritidsledarutbildningen 

Antecknade av Ulf Eklund 

	


