Protokoll fört vid klassombudsmöte/föreningsmöte den 18 november.
Plats Vinstaskolans personalrum
Närvarande:
 Från styrelsen Annika Wallin ordf, Johan Tufvesson sekr, Lisa Lysén, J-O de Land,
Anna Wistrand, Anna Gyllencreutz. Frånvarande: Henrik Björnek.
 Rektor Magnus Johansson.
 Övriga enligt bifogad lista
Protokoll
Information från rektor
Rektor Magnus Johansson presenterade sig och berättade om sina tidigare
arbetslivserfarenheter. Han informerade bland annat om sammanslagningen med
Vinstagårdsskolan. Magnus är från den 1/1 2015 rektor på den sammanslagna enheten
med namnet Vinsta grundskola. Han är på plats på Vinstaskolan ca 2,5 dagar i veckan.
Förmodligen görs en om/tillbyggnad för att skolan ska bli en F-9 skola inom de
kommande fyra åren, men ingenting är ännu bestämt. Vinstagårdskolan har ett
hyreskontrakt till 2018 och kommer att bli kvar tills dess och kontraktet kan förlängas
om den nya skolbyggnaden ännu inte blivit klar 2018. Björnbodaskolan ska byggas om
till en F-9 skola och börjar förmodligen byggas om till sommaren. Magnus kommer att
lägga upp ett månadsbrev med rektorsinformation på skolans hemsida.
Trafiksituationen runt Vinstaskolan
Laura Hellqvist medverkade och berättade om den trafikolycka som inträffade på
Vinstavägen under oktober. En av hennes döttrar bröt två revben, den andra klarade sig
oskadd. Eleven har fått målsägarbiträde. Laura har nu gått med i föräldraföreningens
trafikutskott och kommer att arbeta tillsammans med oss i trafikfrågor.
Vi har intensifierat uppvaktningen av både Trafikkontoret och polisen efter olyckan. Vi
har inte fått några besked om att det kommer att göra förändringar i trafikmiljön pga av
olyckan. Även på Vinsta skolgränd finns problem med föräldrar som parkerar på
trottoaren när de lämnar barnen. Vi i styrelsen tar fram en mall på ett brev som
klassombud kan vidarebefordra till föräldrar i sina klasser med en uppmaning att
respektera parkeringsförbudet på Vinsta skolgränd.
Vi fortsätter ställa krav på att trafikkontoret ska komma och inspektera på skolan vid 8tiden. Vi föräldrar vill få information från skolan om någon ytterligare olycka skulle
inträffa i framtiden.
Leverantör av skolfoto
Det är föräldraföreningen som ansvar för vilken skolfotoleverantör som skolan ska
använda. Vi diskuterar önskemål kring skolfoton. Vi kan eventuellt skapa ett utskott (en
arbetsgrupp) kring detta. Förslag på fotografer/företag kan mailas till
föräldraföreningen. Vi gör en specifikation med de krav vi ställer och tar in offerter från
4-5 företag.

Föreläsning
Vi ställer frågan om det finns förslag på föreläsare eller önskemål om ämne till nästa års
föreläsning i samband med årsmötet. Två förslag är Petra Krantz Lindgren om
kommunikation med barn. Hon har skrivit boken ”Med känsla för barns självkänsla”.
Även tips på Martin Forster som skrivit boken ”Jag törs inte men gör det ändå”, även
förslag på hur man lagar bra vardagsmat har inkommit. .
Föräldravandringarna.
Det har varit väldigt bra uppslutning och rekord i deltagande för föräldravandringarna.
Vi meddelar via mail vilka som har fått första- andra och tredje pris med bidrag till
klasskassan. Vi har haft möte med medborgarvärdar och fältassistenter i stadsdelen och
rapporterar från det. Vi diskuterar rutiner och tips för bästa möjliga uppslutning vid
föräldravandringarna.
Verksamheten på Klubben.
Vi har just nu en dialog med skolan om verksamheten på Klubben (fritidsverksamhet för
elever i åk 4-6). Hör gärna av er till styrelsen om ni synpunkter på verksamheten. Under
mötet framkom det önskemål om att föräldraföreningen ska ta upp fritidsverksamheten
generellt med rektor. Det finns stor utvecklingspotential och flera föräldrar önskar att
mer ska hända på fritids. Erika Ahlberg anmälde sig till föräldraföreningens
”Skolmiljöutskott” eftersom hon vill bidra i just den här frågan.
VFF:s ”Kultur och upplevelsebidrag”
VFF delar ut bidrag som kan sökas av klasslärarna. Om lärarna inte utnyttjar bidraget
kan klassombuden göra ansökan i slutet av läsåret. Vi tar fram underlag så att
klassombuden kan påminna föräldrarna att betala sin medlemsavgift till VFF så att det
finns resurser till att fortsätta ge bidrag.
Godkännande av stadgeändringar
Styrelsen lade en proposition om stadgeändringar på årsmötet. För ändring av stadgar
fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten av vilka minst
ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta. Mötet
beslutar godkänna stadgeändringarna.
Beslut om namnbyte till Vinsta Grundskolas Föräldraförening.
Eftersom Vinstaskolan slås samman med Vinstagårdsskolan och fortsättningsvis ska
heta Vinsta grundskola behöver även vi byta namn. Vi kommer i samband med detta
ändra föreningens namn i stadgarna. Mötet godkänner det föreslagna namnbyten.
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