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Minnesanteckningar från skolrådet på Sigtuna folkhögskola 
 
Datum: 2020-11-11 
Lokal:  Vardagsrummet. 
 
Närvarande: 
 
Mathilda Hägesten, Skådespelarutbildningen 
Linnéa Gillberg, MOLP 
Semra Göksu, Allmän kurs 
Mi Skördeman, MOLP 
Cecilia Fulton, Projektåret, konst 
Catarina Lindskog, Rektor (CL) 
Ulf Eklund, Skolsekreterare (UE) 
Torbjörn Reinhed, Fastighet och ekonomi (TR) 
Louise Janving, Lärare Allmän kurs (LJ) 
 
Mötesledare: Catarina Lindskog 
 
DAGORDNING: 
 
NYA FRÅGOR: 
 
Coronainformation 
 
Vykortstävling 
 
Rökrutan 
 
Kivafika 
 
Kaffekoppar saknas 
 
Förvaringsskåp 
 
Pantflaskor 
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Föregående mötesfrågor 
 
Gymmet- Trasiga redskap. Ev. inköp av nya redskap.  
Se föregående mötesanteckning. Ingen har kommit till TR för diskussion, så frågan kvarstår. 
Dock i och med de hårdare coronadirektiven framhåller TR att det endast bör vara två åt 
gången i gymmet. Ingen invänder mot den tanken. 
 
Deltagarrepresentant till styrelsen  
Vid förra mötet utsågs representant, vilken sedan dess avslutat sina studier. Därför behöver ny 
representant utses. Mi Skördeman tackar ja till medverkan och Cecilia Fulton anmäler sig som 
vikarie. 
 
Påminnelsefakturor 
UE berättar att ingen kommit och invänt mot påminnelseavgiften som togs upp vid förra mötet 
(att det skulle ha varit påminnelseavgift har inte kunnat verifieras). CL berättar att nya regler 
vad gäller fakturahantering: Först kommer ursprungsfakturan som belöper sig om 30 dagar. 
Efter det kommer påminnelse nummer 1, den har en tidsutdräkt på en vecka. Därefter 
anländer den sista påminnelsen (påminnelse nummer 2), även den sträcker sig en vecka. 
Därefter går fakturan till inkasso. Behöver man göra en avbetalningsplan gör man det direkt 
med Svea inkasso. Behöver man prata om sin privatekonomi kontaktar man skolans kurator.  
 
Receptionstider 
Någon gång har man inte fått hjälp från receptionen under receptionstiderna. UE berättar att 
det i undantagsfall kan hända att han måste vara med vid möte, och då glömt att sätta upp 
lapp. 
 
 
Macka/ frukt till eftermiddagsfikat 
Husmor Anneli Nyman har funderat på möjligheten att sälja smörgåsar/ frukt på eftermiddagen. Anneli 
är inte med vid detta möte, så vi väntar på svar till nästa möte. 
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Nya frågor 
 
Coronaläget: 
På grund av FHM:s nya skärpta rekommendationer kommer samtliga helfartsutbildningar på skolan gå 
över till distansundervisning delvis. Grundregeln är att så länge FHM inte uttryckligt säger att det ska 
vara distansundervisning helt och håller, så kommer skolan fortsätta vara öppen. Allmän kurs kommer 
att gå över till distans på heltid förutom vissa matematiklektioner på skolan, samt Språkåret kommer att 
till viss del befinna sig på skolan. Kulturutbildningarna kommer delvis att undervisa på distans. Det 
gäller ämnet kulturhistoria. Fritidsledarna går över till distans på heltid. För de deltagare som bor på 
skolans internat kommer frukost och lunch serveras precis som vanligt. Även skolans lokaler och 
utrustning är tillgängliga för dem. Distansundervisningen beslutas om i tvåveckorsintervall. Orsaken till 
det är att direktiven från FHM kan komma att förändras. 
 
Vykortstävling 
Cecilia Fulton berättar om tidigare års vykortstävlingar. De två som vinner tävlingen får sina 
bidrag tryckta som vykort. Dessutom har förstapristagaren fått ett lunchtiokort. Alla 
studerande får delta, det är viktigt att poängtera att det inte bara handlar om 
kulturutbildningarna. Man skickar in sina bidrag och en jury utser vinnarna. Juryn består av 
rektor, en anställd från Sigtunastiftelsen (Stiftelsen är en av skolans huvudmän) samt en 
representant från skolrådets vykortsgrupp. Cecilia Fulton ställer frågan om det ska vara en 
vykortstävling även nästa år. Skolrådet tycker det. Vykortsgrupp utses vid sittande möte: Cecilia 
Fulton, Mathilda Hägesten, Linnéa Gillberg, Semra Göksu och Mi Skördeman. Gruppen kommer att 
träffas och bestämma hyr urvalsprocessen ska gå till kommande vykortstävling. 

 
Rökruta 
Det önskas en papperskorg vid rökrutan. Man anser att sofforna är smutsiga, då det fimpas på 
dem. Dessutom står det kaffekoppar där. TR- de som använder rökrutan borde ta ansvar för att 
det ser fint ut där. UE tycker att sofforna bör tas bort.  
 
KIVA-fika 
Skolrådets kursdeltagare undrar vad detta står för. CL förklarar att det handlar om 
mikrolånsverksamhet. KIVA- fika betyder att de olika helfartsutbildningarna har turats om att 
anordna fika, där man serverar olika typer av fikabröd som säljs och man får betala det man 
tycker är skäligt. Även pantas flaskor som slängs i skolans pantbehållare. Pengarna förs in till 
mikrolånsverksamheten och skolrådets KIVA-grupp har tillsammans med lärare Elwood 
Overholt valt ut låntagare.  
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Fokus har legat på kvinnor som har små affärsverksamheter som är i behov av små summor för 
att utveckla sin verksamhet. Vi bestämmer att Elwood kommer och berättar mer vid nästa 
skolrådsmöte.  
 
Kaffekoppar på vift 
UE fick medskick från Anneli att påminna om att det inte lämnas tillbaka kaffekoppar till 
skolans matsal. Skolrådet diskuterar hur vi ska bli bättre på det. En idé är att någon i varje klass 
får ansvaret att samla in och lämna tillbaka dem. En annan tanke för de som bor på internatet 
är att man lägger till detta i städschemat, det tas med en del kaffemuggar även till internaten. 
Den här frågan tas med till respektive utbildning. 
 
Förvaringsskåp 
Det framkommer att några personer vill ha förvaringsskåp. En tanke som dyker upp är att 
Allmän kurs nu har distansundervisning, och då skulle deras skåp kunna användas, så länge det 
är distansundervisning. TR uppmanar dem som behöver skåp att komma till honom, så kan det 
ordnas med skåp för dem. 
 
Pantflaskor 
Det har uppdagats att pantflaskor inte slängs där de ska. Panten går också till KIVA-fikat. 
Skolrådsdeltagarna tar med sig frågan och informerar sina kurskamrater om var man ska 
slänga pantflaskorna. 
 
Nästa möte:  9 december kl.14-15 
Nästa mötesledare: Mathilda Hägesten 
Lokal:  Vardagsrummet 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Ulf Eklund 


