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Minnesanteckningar från skolrådet på Sigtuna folkhögskola 
 
Datum: 2020-09-23 
 
Lokal:  Vardagsrummet. 
 
Närvarande: 
 
Agnes Widmark, Skådesp 
Mathilda Hägesten, Skådesp 
Stina Fröberg, Film 
Nathanael Zetterström, Allmän kurs 
Linnéa Gillberg, MOLP 
Sarah Gaafar, Allmän kurs 
Per Lindelöf, FL 
Josefine Lindberg, FL 
Laura Lyth, MOLP 
Catarina Lindskog, Rektor 
Ulf Eklund, Skolsekreterare 
Torbjörn Reinhed, Fastighet och ekonomi 
Anneli Nyman, Husmor 
Frida Jansson, Ansvarig för matsal, konferens och vandrarhem 
Louise Janving, Lärare Allmän kurs 
 
Mötesledare:  Nathanael Zetterström 
Bisittare:  Catarina Lindskog, rektor 
 
 
DAGORDNING: 
 
Mötet inleds med Catarina Lindskog (CL) välkomna alla till första skolrådsmötet läsåret 20/21. Fika 
serveras. 
En snabb namnrunda följer.  
Ulf Eklund (UE) berättar om varför skolrådet finns och dess mötesformer. Vidare tas upp vilka frågor 
som inte behandlas i det här forumet: Kursspecifika frågor förs med kursansvarig lärare och om frågan 
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ändå inte löses så kopplas rektor in för fortsatta diskussioner. Internatfrågor hör heller inte hemma i 
skolrådet. Det startas upp ett internatråd med samma upplägg som skolrådet, d v s det utses två 
deltagare från respektive internat. Första internatrådsmötet äger rum onsdag den 30 september i 
vardagsrummet.  
Mötestider för höstterminen sätts. Det är onsdagar i vardagsrummet: Den 14 oktober, den 11 
november och den 9 december. Mötestiderna är kl.14-15. Vid mötena kommer fika att serveras. 
 
Vid nästa möte den 14/10 kommer Skolrådet att fotograferas. 
 
Skolrådet utser mötesledare till dagens möte. Det blir Nathanael Zetterström, AK.  
 
FRÅGOR 
 
Macka/ frukt till förmiddagsfikat: Skådespelarna upplever att det är för längt mellan frukost och 
lunch och att man är väldigt hungrig när det är dags för lunch. Vidare önskas koffeinfritt te. Man 
önskar också iKaffe till kaffe/te- inte Oatly, för den skär sig. Anneli Nyman, husmor (AN), tar med sig 
frågorna och ska titta på dem.  
 
Frukosttider: (egentligen en Internatrådsfråga). De boende på internatet upplever att den första 
frukosttiden 07-07.30 är för tidig. Därför önskar man en tid för samtliga internatboende mellan 
kl.07.30-08.30. CL berättar att det redan är diskuterat med köket och att vi provar det med start nästa 
vecka.  
 
Frukost: Större variation efterfrågas vad gäller utbudet. AN tar med sig frågan. 
 
Portionsstorlekar: Det vore bättre om man får matportion efter sitt eget behov istället för samma 
storlek för alla. En del vill ju ha mindre portioner och då blir det svinn. Frida Jansson, ansvarig för köket 
(FJ) berättar att det handlar om att optimera så att maten räcker till alla. Det är speciellt svårt eftersom 
det är tre sittningar/ skoldag. Dock tycker hon att det är en bra idé. CL ber skolrådet att ta med sig 
frågan till sina respektive kurser och inventera hur många som behöver större portioner respektive 
mindre portioner. När det är gjort informeras kökets personal.   
 
Matkuponger: Det är lätt att tappa bort matkupongerna. FJ berättar att så fort de kuponger som finns 
kvar är slutsålda så återgår skolan till ett klippkort som är laminerat.  
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Salt i maten: Maten är för salt tycker en del. AN tar med sig frågan till kocken Niklas. 
 
Basketkorg: Det efterfrågas en fungerande basketkorg. CL- Det kommer att ordnas.  
 
Önskemål om pubkväll: Skådespelarna. Fråga om pubkväll. UE berättar att det i skolrådet brukar 
utses en festkommitté som består av deltagare från samtliga kurser. Det har redan skapats en 
festkommitté men de saknar deltagare från AK och FL. Frågan lyfts så att det tillkommer 
festkommittédeltagare från de kurserna.  
 
Kallt på skolan: Det upplevs generellt att det är väldigt kallt i rum och lokaler. Torbjörn Reinhed (TR) 
berättar att det alltid så här i övergången mellan sommar/höst tar ett tag för värmen att höjas i så pass 
stora huskroppar. Vidare berättar han att skolan har 19oC som gränsvärde för inomhustemperaturen. 
(efter mötet har TR kontrollerat detta och det visar sig att inomhusvärmen är satt till 20 oC). 
 
Bönerum: Ett bönerum efterfrågas. CL- Vi håller på att leta upp ett rum som kan bli ett multireligiöst 
rum på skolan. 
 
Förvaringsskåp: Från MOLP-, och skådespelarhåll efterfrågas skåp av samma typ som Allmän kurs har. 
TR tar emot frågan och önskar att tankar och idéer kommer till honom kring detta. 
 
Coronafrågor: 
 
CL berättar att skolrådet kommer ha en stående ”Corona-punkt” på skolrådsmötena.  
 
Bära mask på skolan: Nathanael (AK) undrar om skolan skulle kunna ha krav på att bära mask. Det 
skulle också uppmärksamma kursdeltagare och personal på att det pågår en pandemi just nu. Laura 
(MOLP) svarar att hon tycker att vi ska följa FHM:s rekommendationer. Masker leder också till en 
upplevd trygghet. CL förtydligar skolans hållning: Skolan följer FHM:s rekommendationer. Det skulle 
inte fungera om skolan har egna regler.  
 
Handsprit: TR- vi har noterat att det används väldigt litet handsprit. Det är lätt att tappa fokus vad 
gäller pandemin och man börjar slappna av och glömma att följa rekommendationerna.   
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Skolans cyklar: Man undrar om skolans cyklar går att låna. Svaret på det är ja. Under förutsättning att 
man lånar över en dag eller en helg och att man sedan lämnar tillbaka cykelnyckeln. Man har dessutom 
ansvar för att cykeln återlämnas i samma skick som när man lånade den. 
 
Friluftsdag:  Ett förslag framkommer. Skulle skolan kunna anordna friluftsdag, på samma sätt som 
man nu anordnar temadagar. Representanterna pratar med sina respektive kurser. 
 
Döda växter: Det uppmärksammas att det här och var på skolan står döda växter. CL. Detta ska vi se 
över.  
 
 
 
 
 
Ekonomi:   
 
Det efterfrågas mer information kring vad kostnaderna står för både vad gäller skolavgift, 
fika samt materialkostnader (kurserna): 
 
Catarina gör en förklarande redovisning: 
Vad gäller materialkostnaderna (kurskostnader) så är det en gråzon mellan det som är 
förbrukningsmaterial och kostnader som skolan ska stå för. Om kursdeltagarna undrar över vad de 
betalar för med avseende på materialkostnad för sin kurs ska de fråga kursansvarig lärare. 
 
Skolavgift/ fikakostnad hänger egentligen ihop i vad som benämns schablonavgift- att skrivningen 
på fakturan blev uppdelad på detta sätt den här terminen är olyckligt och ägde rum pga ett 
missförstånd mellan skolan och skolans ekonomiavdelning.  
Frågorna från kursdeltagarna kring schablonavgiften har lett till en inventering av skolans kostnader. 
Det visar sig att schablonavgiften egentligen belöper sig på 2158 kr/ termin. Skolan gör alltså en förlust 
på 957 kr/ deltagare och termin!  Under det här läsåret kommer ingen höjning att äga rum, men 
schablonavgiften måste gås igenom och justeras till nästa läsår (21/22). 
Den som vill ha de exakta siffrorna vad gäller schablonavgiften kan gå till Torbjörn. 
 
Vad gäller fikakostnaden kan den tas bort förutsatt att samtliga (eller en betydande majoritet) av 
skolans kursdeltagare anser så. Som Catarina ser det finns det tre alternativ: 1. Vi behåller kostnaden. 
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2. Alla, eller de allra flesta, kommer överens om att slopa fikat. 3. Det läggs till en frukt eller 
knäckesmörgås (då stiger fikakostnaden, hur mycket måste räknas på).  Ett sätt att få klarhet i detta är 
en omröstning.  Skolrådets medlemmar får i uppdrag att fråga sina kurskamrater vad de tycker. Vilket 
beslut det än blir så kommer det att gälla ALLA deltagare på skolan. 
 
 
Nästa möte:  14 Oktober kl.14-15 
Nästa mötesledare: Laura Lyth 
Lokal:  Vardagsrummet 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Ulf Eklund 


