Styrelsemöte den 16 maj 2013
Närvarande från Vinstaskolan
Rektor Ann-Kristin Eklöf, och Helen Macdonald samordnare för årskurs 4-6:
Närvarande från VFF
Ordförande Karin Balkenstig, Annika Wallin, Mira Wilén, och J-O Dalund.
Skolans punkter
Skolan sitter just nu med tjänstefördelningen inför nästa år. Det behövs två nya vikariat till nästa
läsår varav en fritispersonal. Två lärare kommer tillbaka efter sin föräldraledighet. De har också
anställt en speciallärare med inriktning mot ADHD och autismspektrum, och hon ska placeras ute i ett
lärarlag. Lärarna upplever att det ställs stora krav på dem men det är en bra stämning på skolan
bland ärarna.
Man räknar med att ha 345 st elever nästa läsår mot ca 330 de hade vid skolstart detta läsår. Nästa
år kommer det att bli en 6:a med ca 30 elever. De som arbetar med förskoleklasserna idag följer med
till 1:an. Nytt för nästa år blir att 3:ornas lärare går med till 4:an. Detta med hopp att kunna stävja
den oro som annars brukar uppstå när eleverna kommer upp i mellanstadiet.
I förskoleklasserna och 1:orna räknar man att ha 3 tre klasser men till 2:an blir det två grupper som
ibland dock arbetar i mindre grupper.
Man räknar med att konstgräsplanen med staket och bänkar ska vara klart till hösten. De har inte
börjat med arbetet ännu men det går snabbt när man väl sätter igång.
Nästa år kommer inte polisen att utbilda nya skolpoliser så rektorn frågade oss om hur vi ska göra
nästa år. Föräldraföreningen tycker att skolpoliserna är bra och tycker att skolan ska fortsätta med
det. Det bestämdes att skolpoliserna ska få fortsätta och att skolan står för att utbilda de nya
skolpoliserna.
Snart kommer SISAB att påbörja renovering av skolan. Arbetet kommer att påbörjas innan
sommarlovet. Solgården, Ungan och Klubben kommer att få nya yttertak. Vissa fasader kommer att
fixas till och det blir nya cykelställ och en ny skylt vid ingången Vinsta skolgränd.
Skolan har beslutat att för skolresor gäller att hela årskursen ska åka iväg, inte bara en klass. Detta
gäller från dagens 3:or som arbetar mer över hela årskursen än vad som gjorts tidigare. Är det så att
skolresan sker på skoltid ska man ha godkännande från rektorn.
Det kommer att bli en ”kickoff” för nästa års 6:or för att få ihop gruppen från dagens två 5:or.
Rektorn ser gärna att skolresor sker i början av ett läsår för att på så sätt dra nytta av den ökade
sammanhållningen under läsåret.

Skolklockans ljud
Klockan mellan Solgården och stora huset låter väldigt högt. Vi lämnade över frågan till skolan som
ska kontrollera och göra något åt det.
Har skolan skrivit till Trafikkontoret angående Vinsta skolgränd?
Skolan har inte hunnit med detta ännu men kommer att göra det nu.
Arbetsron
Skolan har inte någon speciell handlingsplan för arbetsron utan man arbetar efter det som står i den
lokala arbetsplanen. Denna kan man ta del av på skolans hemsida. Man tillämpar åtgärdstrappan.
Man upplever inte att elevernas mobiler stör arbetsron på lektionerna. Ibland på mellanstadiet
använder de mobilerna i arbetet men det är under avgränsade avsnitt
Hur har skolan arbetat vidare med matfrågan?
Eleverna kommer att få en enkät där de ska tycka till om maten under en specificerad vecka. 5:orna
har också haft ett arbete om skolmat genom tiderna och jämfört Sverige med andra länder.
När kommer Skolinspektionen?
Det har ännu inte satts något datum för detta men någon gång under hösten kommer
Skolinspektionen. Hur detta besök ska gå till är heller inte klart. Föräldrarna kommer att bli
informerade om när det kommer att ske.
Informationskväll om ungdomar på nätet?
Skolan ska undersöka vidare och återkomma.
När ligger informationsmötena till hösten för de olika klasserna?
Det är inte klart ännu så skolan återkommer så föräldraföreningen har möjlighet att närvara vid
dessa möten.
Operation dagsverke till förmån för läktare vid nya konstgräsplanen
Frågan har gått ut via klassombuden. Några klasser har svarat. Då det inte fanns något större intresse
bland föräldrarna till detta så har vi föreslagit skolan att inte genomföra detta.
Målen för fritidsverksamheterna
Även fritidsverksamheten har mål för sin verksamhet och dessa kan man ta del av på skolans
hemsida. Det informeras också om dem på föräldramötena i augusti.

Vid protokollet

Karin Balkestig, ordförande
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