
 

Minnesanteckningar Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

 

Datum: 2020-03-11 

Närvarande: 

Cecilia Fulton  Projektåret 
Ebba Möhle  Konst 
Freja Björnberg Skådespelare 
Per Eklund  Fritidsledare 
Serwan Khalil  Allmän kurs 
Linus Gustavsson Musik- och ljudproduktion 
Thea Andersson Allmän kurs 
Anneli Nyman  (AN) Husmor 
Arent Persson (AP) Tf Rektor 
Ulf Eklund (UE) Skolsekreterare 
Torbjörn Reinhed (TR) Fastighet 
 
Dagordning: 
Mötet inleds med att inventera vilka frågor som ska behandlas under mötet. 
Nya frågor som anmäldes var: Coronainfo från Arent. Problem vid schemaläggning Konst, samt Musik- 
och ljudproduktion. Diskussion om Temadag och information därikring. Problem med respons på 
felanmälningar till vaktmästare. 
 
Kvarstående frågor: 
 
Dålig lukt i gymmet: 
Det är fortfarande dålig lukt. Freja anser att det luktar gammal svett. TR berättar att det är i källaren på 
en gammal fastighet, vilket leder till att det kommer lukt från vattenstammarna. Han upplever dock att 
det inte luktar dåligt konstant och att det är svårt att göra något åt. Han ber Freja komma till honom så 
kan de kolla gymmet tillsammans. 
 
  

Klicka här för att ange adress. 



 

Internatet på Norrgården: 
De problem som varit på Norrgården med stammarna, vilket lett till att spolbil varit på plats vid flera 
tillfällen kommer från att det spolas ner saker som inte ska spolas ner, ex.vis bindor och tops. Detta har 
också lett till att det läcker ner vatten till bakfickan. Vad gäller skadedjursförekomst på Norrgården så 
kom Anticimex och avsynade den 13 mars. Det visade sig att det handlade om kvalster. Orsaken till 
kvalsterförekomst är dålig hygien. Att exempelvis inte tvätta sängkläder är en grogrund för kvalster. Det 
är alltså ingenting som skolan kan göra något åt, utan är upp till var och en som bor på internatet att 
sköta hygienen som man ska. 

 
Relationsfrågor på internatet: 
De punkter som togs upp vid förra mötet var: 

- Utfrysningstendenser på chatten. 
- Spritfester i köken på internaten. 
- Sabotage och skadegörelse mot inredning och toaletter. 
- Generellt hög frånvaro, förmodligen som ett resultat av andra punkten. 

Sedan de här frågorna togs upp vid förra mötet upplever man att situationen förbättrats. Frågorna har 
diskuterats på internatet och det känns nu lugnare. Vad gäller sabotage och skadegörelse så har det 
lugnat sig, och kan knytas till några avskiljningar som ägde rum innan förra skolrådsmötet. 
 
 
Nya frågor: 
 
Corona: 
AP informerar om utvecklingen och uppmanar alla som känner symptom att kontakta 1177. 
 
Schemaläggning: 
Det framförs att Konstutbildningen och Musik- och ljudproduktion har väldigt långa förmiddagspass 
och korta eftermiddagspass. Det leder till att man upplever stress i samband med lunchen, som blir för 
kort. Därför vill man byta så att det är korta pass på förmiddagarna och långa på eftermiddagarna. UE 
uppmanar till diskussion med berörda pedagoger vad gäller sådana här schematekniska frågor. 
 
Projektåret saknar kylskåp: 
Projektåret hade ett kylskåp men det har tagits bort. TR tittar på detta. 
 
  



 

Information om temadag: 
På kursnivå upplevs det att man inte får information om t ex temadagar. Vi diskuterar om vem som ska 
tillhandahålla informationen, och tanken att pedagogerna ska göra det till kursdeltagarna är den mest 
rimliga eftersom det också handlar om utbildningarnas schemaläggningar.  
 
 
 
Felanmälningar vaktmästare: 
Det framkommer klagomål på att felanmälningar inte tas om hand, vissa upplever att man lämnat in ett 
flertal anmälningar om samma sak, men inte får någon respons. Det finns en tanke att göra om 
felanmälnings-hanteringen, så att dessa istället görs via webbaserat anmälningsformulär, vilket gör att 
ärenden inte glöms bort. Detta kommer att tittas på vidare.  
 
 
Nästa möte:  15 april kl.11.40-12.30 
  
Nedtecknat av: Ulf Eklund 
 


