Minnesanteckningar från skolrådet på Sigtuna folkhögskola
Datum:

2020-10-14

Lokal:

Vardagsrummet.

Närvarande:
Agnes Widmark, Skådesp
Mathilda Hägesten, Skådesp
Stina Fröberg, Film
Nathanael Zetterström, Allmän kurs
Linnéa Gillberg, MOLP
Sarah Gaafar, Allmän kurs
Julia Zajac, Allmän kurs
Mi Skördeman, MOLP
Catarina Lindskog, Rektor (CL)
Ulf Eklund, Skolsekreterare (UE)
Torbjörn Reinhed, Fastighet och ekonomi (TR)
Anneli Nyman, Husmor (AN)
Louise Janving, Lärare Allmän kurs (LJ)
Mötesledare:
Bisittare:

Mi Skördeman
Catarina Lindskog, rektor

DAGORDNING:

NYA FRÅGOR
Gymmet- Trasiga redskap. Ev inköp av nya redskap.
Deltagarrepresentant till styrelsen
Påminnelsefakturor
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Bokning av mat till nästkommande vecka- onsdag för tidigt veckan innan
Receptionstider
Matavdrag höstlov
Förra mötets frågor:
Macka/ frukt till förmiddagsfikat: Skolrådsdeltagarna har frågat sina respektive kurskamrater hur de ställer
sig till att det läggs till macka/ frukt och det blir tillägg på schablonavgiften eller om det ska vara oförändrat,
eller att förmiddagsfikat försvinner helt. Det är litet olika åsikter, så inget beslut kan tas. Dock ska AN kolla
om det går att ordna med billiga smörgåsar som eventuellt blir över från internatfrukosten.
Frukosttider: Förändringen där samtliga internatboende kan äta mellan kl.07.30-08.30 är man nöjd med.
Frukost: Utbudet förändras litegrann då och då, vilket är positivt. Det framkommer önskemål om annat
köttpålägg än skinka, av typen kalkon. AN kollar upp det.
Portionsstorlekar: Det har gjorts en inventering hur många som behöver större portioner respektive mindre
portioner. Det önskemål som framkommer är att man ska få ta en gång till vid behov. AN berättar om
svårigheterna. Det är en kostnadsfråga. AN tar med sig önskemålet till kocken Niklas för fortsatta
diskussioner med honom. AN påminner också att det går att köpa matlåda på eftermiddagen, fram till 15.30.
Matkuponger: Nu har skolan återgått till laminerade klippkort.
Salt i maten: Nu är maten bra saltad.
Basketkorg: TR har köpt in en basketkorg som sätts upp inom kort.
Önskemål om pubkväll/ festkommitté: Det har redan skapats en festkommitté men de saknar deltagare från
AK och FL. Nathanael Zetterström, AK, anmäler sig från AK. FL-deltagare får tillkomma vid nästa skolråd då
FL inte är på plats på skolan under detta möte. Festkommittén ska diskutera och komma med förslag på datum
för en pubkväll. CL föreslår att festkommitté ska bli en stående punkt vid kommande skolråd.
Kallt på skolan: Nu upplever man att det blivit varmare på skola och internat.
Bönerum: CL- Vi håller på att leta upp ett rum som kan bli ett multireligiöst rum på skolan. Tanken är att det
ska vara i något rum på Västergården. CL har vidare pratat med en av skolans huvudmän- Sensus. De har vana
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av multureligiösa frågor och har på sitt huvudkontor ett multireligiöst skåp med innehåll som möjliggör
religionsutövande av de största religionerna.
Förvaringsskåp: Det framkommer att en i de flesta utbildningarna kan låsa in sina tillhörigheter i
klassrummet. Dock önskar skådespelarna några skåp i Västersalen. TR tar med sig frågan. Det handlar om 7-8
skåp.
Coronafrågor:
Skolrådet diskuterar hur vi på skolan ska påminna varandra om vikten av att följa rekommendationerna.
Förslag om ”handspritsvakter” framförs av TR. TR har också noterat att AK och Språkåret rengör sina bord
och andra ytor i sina klassrum inför skoldagen. Det kanske är något även för de andra utbildningarna? Det
tycker skolrådets deltagare är en bra idé men då måste det finnas tillgängligt i alla klassrum, annars kommer
det inte att göras. Det ska finnas en informationsfilm om handtvätt, men den vet man inte var man kan hitta.
UE talar om att filmen finns på skolans hemsida om skolans coronapolicy.
Skolans cyklar: Det går nu att låna cyklar av skolan.
Friluftsdag: En grupp i skolrådet utses för att lämna förslag till friluftsdagsaktivitet (halvdag). Gärna
uteaktiviteter och korvgrillning. Det är Mi Skördeman, Mathilda Hägesten och Nathanael Zetterström. De
lämnar förslag till CL.
Döda växter: Det har gjorts koll och fix på Storgården, kollen fortsätter på Västergården.

Ekonomi:
Det efterfrågas mer information kring vad kostnaderna står för både vad gäller schablonavgift, fika
samt materialkostnader (kurserna):
CL- Vad gäller schablonavgiften så är det en kostnad utslagen på samtliga kursdeltagare, detta kan upplevas
som orättvist för vissa men om det ska bli helt rättvist för samtliga deltagare så skulle det innebära ett sådant
omfattande administrativt arbete så det är ogörligt. Det handlar om att gilla läget. Det är förutsättningarna och
den här kostnaden finns också på hemsidan, så det vet man när man ansöker till sin respektive utbildning. Vad
gäller materialkostnaden så är det kursansvarig lärare som ska svara på dessa frågor. Vad som ingår i
schablonavgiften kommer att publiceras på skolans hemsida. TR och UE arbetar med att skapa ett dokument.
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Nya frågor:
Receptionstider:
Önskemål om förändrade öppettider speciellt under lunchen. 12-12.30 är en dålig tid för samtliga
kulturutbildningar. Vi beslutar att ändra lunchreceptionstiden till 12.45-13.15. Övriga tider kvarstår:
10-10.30 och 14-14.30.
Gymmet:
Boxningshandskarna är trasiga. En tiokilosvikt är trasig i gymmaskinen, vilket är farligt. Den bör lagas.
Önskemål att rusta upp gymmet. TR- tar gärna emot feedback från de som använder gymmet. Det är svårt att
veta vad som behöver lagas och inköpas om man inte nyttjar gymmet. Det bör också städas kontinuerligt av de
som använder gymmet. Skolans städerska orkar inte lyfta tyngder när hon städar gymmet. Nathanael som
använder gymmet kommer till TR för att informera och diskutera vad som behöver åtgärdas. Det finns en
gymgrupp. De diskuterar först innan TR blir kontaktad.
Studeranderepresentant till styrelsen:
CL önskar att det utses en deltagarrepresentant till styrelsens möten. Hon berättar att skolans styrelse består av
skolans tre huvudmän: Sensus, Sigtunastiftelsen och Svenska kyrkans unga. Vid styrelsens möten ska också
finnas en personalrepresentant och en studeranderepresentant. Det utses en ny sådan varje läsår. Kan någon
tänka sig vara det detta läsår? Nathanael Zetterström bejakar frågan. CL informerar honom innan nästa
styrelsemöte.
Fakturor och påminnelsefakturor:
UE har idag skickat ut påminnelse-SMS på uppdrag av ekonomiavdelningen på Sigtunastiftelsen. Det visar sig
att flera av de som inte betalat inte fått den ursprungliga fakturan utan bara påminnelsefakturan och där ingår
det en påminnelseavgift. Det är något som administrationen på skolan inte känner till. Administrationen tar
kontakt med ekonomiavdelningen för att reda ut detta. De personer som inte velat betala påminnelsefakturan
då de inte fått den ursprungliga fakturan kommer till UE, så att det framgår vilka det handlar om i kontakten
med ekonomiavdelningen.
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Bokning av mat till nästkommande vecka- onsdag för tidigt veckan innan:
Önskemål att senarelägga bokningsmöjligheten för nästkommande vecka:
AN berättar att det handlar om kockens möjlighet att inköpa samt planera för nästkommande vecka. Efter
diskussion landar frågan i att det borde gå att planera in att göra sin bokning på onsdagen. Exempelvis kan en
lägga in det i sin kalender med påminnelsefunktion.
Matavdrag höstlov:
Fråga om avdrag för internatet för höstlovet: TR- när kostnaden för kosten räknades ut så räknar vi ut det
antalet dagar man går på skolan, då dras ledighet av från kosten, så vad gäller kosten på hyresfakturan är
höstlovet redan avdraget.
Övrigt:
AN- Nu saknas det kaffekoppar igen. Alla måste bli bättre på att återlämna koppar.
Skolrådet avslutar mötet med att Jonas Bredenfeldt, lärare på skolan kommer och tar ett gruppfoto.

Nästa möte:
Nästa mötesledare:
Lokal:

11 November kl.14-15
Nathanael Zetterström
Vardagsrummet

Vid anteckningarna
Ulf Eklund
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