
 

 
Årskursombudsmöte  
 
Vinsta grundskola västra 
151118 
 
Lokal: Vinsta grundskola västra 
 
Information om Vinsta grundskolas lågstadiesatsning 
Magnus (rektor) och Johan (biträdande rektor) berättade om Vinsta Grundskolas 
lågstadiesatsning. Lågstadiesatsningen är en statlig satsning med syfte att ge lärare i åk 
1-3 ökat utrymme för undervisning. Satsningen kommer på Vinsta grundskola östra 
användas till en IT-pedagog och en förskollärare, alternativt fritidspedagog. Rekrytering 
pågår för tillfället till IT-pedagogtjänsten. IT-pedagogen ska ha en verksamhetsnära 
funktion som leder till ökad bemanning i klassrummet. 
 
Skolans utveckling på kort och lång sikt 
Magnus känner trygghet i att den gedigna rekryteringsprocessen kommer leda till en 
kompetent efterträdare. Tjugotre sökande finns i dagsläget till tjänsten, som beräknar bli 
tillsatt till jul, i annat fall kommer tillförordnad rektor utses av grundskolechefen, ett 
förfarande Magnus har förtroende för. 
 
Johan beskrev arbetet med att skapa enhetlighet över de båda enheterna (östra och 
västra) vad gäller rutiner, blanketter, med mera.  
 
Ombyggnadsprojektet (Östra) beskrevs av Magnus som en process där man "skyndar 
långsamt" till följd situationen på Björnboda (mögelskador) och det pågående arbetet med 
ombyggnad av Nälstaskolan. 
 
Av lokalbrist och stor elevtillströmning i lägre årskurser görs uppdelningen F-5 på Östra 
och 6-9 på Västra. Detta har dock enligt Magnus även vissa fördelar, som t.ex. att 
samtliga årskurser där betyg ges går på en och samma skola. Vid bytet mellan årskurs 5 
och 6 valde ca 25% annan skola. Sedan början av läsåret är åk 5 och 6 från 
Björnbodaskolan inhysta på VG Västra. Detta kommer att utökas med elever från åk 4, 
vilket i praktiken delvis gör VG Västra till en 4-9 skola. Elever i åk 4-6 från Björnboda hör 
dock organisatoriskt helt och hållet Björnbodaskolan, vad gäller skolledning, lärare och 
klasstillhörighet. 
 
Rundvandring i Västras lokaler 
Lokalerna förevisades av biträdande rektor Ylva.  
 
Rapport om VGFF:s arbete med trafiksituationen runt Östra 
Föräldraföreningen informerade om det pågående ärendet hos Trafikkontoret och allmänt 
om trafiksituationen runt VG Östra. För närmare detaljer om den information som gavs, se 
bilaga till minnesanteckningarna.  
 



 

En förälder uppgav att bilister använt gång- och cykelvägen mellan skolan och förskolan. 
Detta problem föreslogs avhjälpas med avspärrning/betongklump. För trafiksituationen 
generellt, som uppmärksammades av många föräldrar, föreslår trafikkontoret någon form 
av farthinder.  
 
Det är bra att göra staden uppmärksam på trafiksituationen genom att meddela 
Trafikkontoret. 
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunktsport
alen Till smartphone finns appen från Tyck Till, som kan användas för rapportering av 
brister i trafikmiljö och övriga klagomål. 
 
Angående parkeringsförbudet på Vinsta skolgränd, så upplevde vid mötet närvarande 
föräldrar att situationen har blivit bättre, men att det fortfarande förekommer att föräldrar 
använder detta vägparti för hämtning och lämning.  
 
Skolfoto 
Blandade synpunkter gavs på skolfotona, särskilt en ojämn nivå på klassfoton. Förslag har 
lämnats av en förälder på alternativ fotograf, som dock inte tillvaratogs. Eleverna upplevde 
också stor fördröjning i själva skolfotoförfarandet. 
 
Avslutning med erfarenhetsutbyte 
En förälder rapporterade om att elever efter skoltid varit uppe på taket. Flera föräldrar 
vittnade om samma sak. 
 
En förälder lyfte frågan kring fritidsverksamheten, bland annat med anledning av det 
veckobrev som mailades ut nyligen, där en negativ bild gavs av fritidsverksamhetens 
organisation. Samtidigt vittnade andra föräldrar om positiva upplevelser av 
fritidsverksamhet, ett mer balanserat genusperspektiv på verksamheten och mer varierade 
och kvalitativa aktiviteter jämfört med tidigare, så det är en blandad bild. En ytterligare 
synpunkt var att det kan vara otydligt för barnen när mellis serveras.  
 
Försäljning till klasskassor 
Det skedde en kommunikationsmiss gentemot föräldrar vid försäljningen i åk 5 
häromveckan.  
 
Belysning på skolgården 
Det togs upp att det är mörkt på skolgården och att det behövs bättre belysning. 
 
Omklädningsrum 
En förälder tog upp att duscharna är ofräscha och luktar mögel och urin. 
 
Många berömde föreläsningen av Anna Tebelius Bodin 
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