Minnesanteckningar från skolrådet på Sigtuna folkhögskola
Datum:
Lokal:

2020-12-09
Vardagsrummet.

Närvarande:
Matilda Hägesten, Skådespelare
Linnéa Gillberg, MOLP
Mi Skördeman, MOLP
Cecilia Fulton, Projektåret, konst
Catarina Lindskog, Rektor (CL)
Ulf Eklund, Skolsekreterare (UE)
Torbjörn Reinhed, Fastighet och ekonomi (TR)
Elwood Overholt, Lärare Allmän kurs (EO)
Anneli Nyman, Husmor (AN)
Mötesledare:

Matilda Hägesten

DAGORDNING:
NYA FRÅGOR:
Skådespelarna undrar om distansundervisning.
Wifi på internatet.
Kaffekoppar saknas fortfarande.
ÖVRIGA FRÅGOR
Coronaläget.
Enkät om schablonkostnaden.
KIVA- Elwood Overholt informerar.
Vykortstävlingen.
Matsalen/ Husmor informerar.
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Föregående mötesfrågor
Macka/ frukt till eftermiddagsfikat
Husmor Anneli Nyman (AN): Det går inte att ordna då det inte hinns med då det är omöjligt för
personalen att hinna med detta.

Rökruta
TR- De som utnyttjar rökrutan har också ansvar för att hålla det i skick. Koppar måste tillbaka
till matsalen.
Förvaringsskåp
TR uppmanade vid förra mötet de som behöver skåp att komma till honom, så kan det ordnas
med skåp för dem. Inget sådant önskemål har inkommit sedan dess.

Övriga frågor:
Coronaläget:
Skolan fortsätter med sin nuvarande hantering av coronapandemin utifrån FHM:s rekommendationer.
Har kursdeltagaren frågor rörande undervisningen så är det kursansvarig lärare som ska kontaktas.
Viktigt att tänka på om man bor på internatet och blir sjuk. På fråga varför den som är frisk ska flytta
och inte den som är sjuk är svaret att det inte är bra att flytta runt personen/ smittan till andra lokaler,
utan att den som är sjuk stannar kvar på rummet. Den sjuke ska kontakta inte bara lärare utan även
administrationen.

Enkät om schablonavgiften:
Catarina föreslår att skolan skickar ut en enkät till kursdeltagarna på helfartsutbildningarna (de som
betalar schablonavgiften i sin helhet). Enkäten kommer att ha tre alternativ. 1: Kostnaden kvarstår som
den är nu nästa termin. 2: Skolan tar bort fikat. 3: Tillägg till kaffet knäckebröd och smör (då blir
schablonavgiften cirka 1600 kr/ termin). Det är viktigt att tillräckligt många besvarar enkäten. Minst
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80% måste svara och av dessa måste minst 70% valt samma alternativ. Skolrådet tycker att det är en
bra idé med enkät.

Vykortstävling
Det bestäms att vykortsgruppen, bestående av: Cecilia Fulton, Mathilda Hägesten, Linnéa Gillberg,
Semra Göksu och Mi Skördeman har ett första planeringsmöte efter nästa skolrådsmöte.

Matsalen/ Husmor informerar
Det är väldigt segt att få in tallrikar och bestick/ glas efter lunchen. Det är viktigt att lunchen
inte drar ut på tiden, då det är väldigt tufft tidsmässigt för personalen att diska och då det inte
får vara för många i matsalen samtidigt. Alla utbildningar har sin lunchtid som är en halvtimme
lång och den tiden är inklusive inlämning till disken. Vidare ingår inte kaffe/ te vid lunchen utan
det är bara förmiddagsfika kl.10. Anneli funderar på om det på något sätt skulle kunna gå att
köpa kaffe till lunchen. Hon återkommer om det vid nästa möte.

Nya frågor
Skådespelarna undrar om distansundervisning och upplägget:
CL- Samtalar med lärarlaget, det är svårt att helt gå över till distans Det är många praktiska
moment i undervisningen som är svåra att genomföra genom distansundervisning.
Wifi på skolan:
Det förekommer mycket kritik om skolans Wifi. TR berättar att ett nytt avtal med skolans
nuvarande leverantör är på gång. Detta kommer att leda till en avsevärd förbättring. Avtalet
träder ikraft under februari månad 2021.

Kaffekoppar på vift
Anneli Nyman påminner om att det inte lämnas tillbaka kaffekoppar till skolans matsal. Vid
genomgång av internatens kök hittas enhel del koppar. Anneli uppmanar alla till att ta ansvar
för sin egen kaffekopp, lämna tillbaka den till matsalen.

KIVA-fika- Elwood Overholt inbjuden till skolrådet för att berätta om KIVA:
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Då skolrådet ville veta mer om skolans KIVA-verksamhet vid förra mötet bjöds Elwood Overholt
in till detta möte. KIVA är en mikrolånsverksamhet. Fokus på utlåingen har legat på kvinnor
som har små affärsverksamheter som är i behov av små summor för att utveckla sin
verksamhet. 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. Det här året har det inte gått att anordna KIVA-fikor och därför
påbörjas en diskussion om det skulle kunna gå att hitta andra lösningar. Tankar om fika
utomhus i samband med någon föreställning (skådespeleri/ musik eller annat) på skolan
framkommer. Catarina föreslår att vid nästa skolråd det diskuteras vidare och att skolrådets
deltagare tar med sig idéer till nästa möte. Anneli Nyman poängterar att panten ska slängas på
rätt ställe, så man inte ska behöva sortera den. Hon uppmanar skolrådets deltagare att föra
detta vidare till sina kurskamrater.

Nästa möte:
Nästa mötesledare:
Lokal:

2021-01-27
Linnéa Gillberg
Vardagsrummet

Vid anteckningarna
Ulf Eklund
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