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Minnesanteckningar från skolrådet på Sigtuna folkhögskola 
 
Datum: 2020-02-12 11.40-12.45 
 
Närvarande: 
 
Ebba Möhle  Konst 
Zalina Usmanova Allmän kurs 
Freja Björnberg Skådespelare 
Thea Andersson Allmän kurs 
Cecilia Fulton  Projektåret 
Prima Singh  Fritidsledare 
Rohullah Haideri 
Linus Gustavsson Musik- och ljudproduktion 
Per Eklund  Fritidsledare 
Alma Lanthera Musik- och ljudproduktion 
Elwood Overholt Pedagog Allmän kurs 
 
 
Mötesledare:  Per Eklund 
Bisittare:  Arent Persson (Tf Rektor) 
 
DAGORDNING: 
Mötet inleds med att inventera vilka frågor som skall behandlas under mötet. 
Nya frågor som anmäldes var Dålig lukt i gymmet och Internatet Norrgården 
Arent lade till frågorna om Relationsfrågor på internatet, samt Monologföreställningen. 
 
KVARSTÅENDE FRÅGOR 
 
Ökad samverkan mellan kurserna 
Ebba tar upp frågan om hur kurserna kan samverka. Hon menar att exempelvis konst borde ha lätt att 
samverka med de flesta kurserna. Prima menar att kulturkurserna och fritidsledarna borde kunna 
samverka eftersom fritidsledarna ska jobba med skapande verksamhet i sitt yrke. Freja undrar om 
skolan inte kunde ha en projektvecka där alla deltagare jobbar med ett gemensamt tema tvärsöver 
gränserna, t ex med skapande verksamhet. Arent menade att om det handlar om att samverka med 
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olika kurser inom ett av våra lärararbetslag kan man lösa det inom laget och om det handlar om 
konkreta samverkansförslag mellan ett par kurser kan man lösa det direkt. Däremot om man ska göra 
större gemensamma projekt för hela skolan är Skolrådet ett bra forum att diskutera det. Elwood menar 
att det kan finnas många spännande samarbeten man kan göra, t ex med aktiviteter kring Fridays for 
future eller KIVA. Arent uppmanar skolrådsrepresentanterna att ta upp frågan på sina kurser. 
 
KIVA 
Elwood berättar lite mer om vad KIVA är och hur man jobbat på skolan tidigare med insamlingar. De 
medel man samlat ihop kommer bl a från pantburkar och -flaskor och fikaförsäljning vid olika 
arrangemang. Skolrådet diskuterade hur man kunde jobba vidare med verksamheten. Skolrådet 
beslutade att representanterna skulle ta upp frågan i varje kurs om hur man kan ordna tillfällen att 
träffas där fikaförsäljning mm kunde generera intäkter att sätta in på KIVA. Elwood kommer gärna ut 
och informerar om KIVA för andra kurser om det önskas. 
 
Vykortstävlingen 
Cecilia framför att det är önskvärt att det tillsätts en arbetsgrupp för att jobba med vykortstävlingen. 
Utöver Cecilia kan det exempelvis vara en person från varje kursinriktning. Skolrådet utser Freja 
Björnberg från kulturutbildningarna, Zalina Usmanova från Allmän kurs och Prima Singh från 
Fritidsledarna. Cecilia Fulton är sammankallande. 
 
Internet för fritidsledarna och biljardbord. 
Frågorna var uppe förra skolrådet, men är nu åtgärdade. Om det kvarstår problem får man göra ny 
felanmälan. 
 
NYA FRÅGOR 
 
Dålig lukt i gymmet 
Det är dålig lukt i gymmet. Skolrådet diskuterade om det kommer från avloppet eller om det behövs 
extra rengöring. Skolan kollar det. 
 
Internatet på Norrgården 
De senaste dagarna har det uppstått två problem på internatet. Dels har det varit stopp i avloppet så att 
det runnit vatten genom golvet till våningen under. Dels har man upptäckt skadeinsekter i några rum. 
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Arent informerade om att avloppen kommer att spolas med en spolbil nästa dag, den 13 mars. 
Anticimex kommer också att komma ut den 13 mars och undersöka med eventuell sanering om så 
behövs. 
 
Fantastisk monologföreställning. 
Arent skickar ett tack till alla de deltagare och kurser som varit involverade i monologföreställningen 
den 11 mars. En ny chans att se den är ikväll den 12 mars. Föreställningen var riktigt bra. 
 
Relationsfrågor på internatet 
Arent och stödteamet har diskuterat några problem på internatet vi upplever från skolans sida. 
Problemen kan sammanfattas i 4 punkter: 

• Utfrysningstendenser på chatten 
• Spritfester i köken på internaten 
• Sabotage och skadegörelse mot inredning och toaletter 
• Generellt hög frånvaro, förmodligen som ett resultat av pkt 2. 

Skolan kan vidta olika åtgärder för att motverka ovanstående. Vi kan tillsätta personal som övervakar 
chatten. Vi kan begränsa var och när det är ok att dricka alkohol. Frånvaron följs redan upp noggrant, 
med risk för att de som ”syndar” missar behörigheter och i allvarliga fall kan missta sin plats på skolan. 
De som förorsakar skadegörelse blir självklart skyldiga att betala det de förstört. 
Det bästa är dock att man på internaten kommer överens om vilka villkor som gäller för boendet. De 
flesta vill inte ha spritfester varje kväll. Trevligast är om alla vinnlägger sig om skapa ett trivsamt boende 
som passar alla. 
 
Nästa möte:  11 mars kl 11.40 – 12.30 
Nästa mötesledare: Cecilia Fulton 
Lokal:  Ullas rum 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Arent Persson 


