Styrelsemöte Vinsta Grundskolas Föräldraförening 160412
Närvarande från styrelsen: Ann Lindmark, Annika Wallin (ordf), Björn Kindenberg (sekr denna gång),
Charlotte Andersson, Henrik Björnek, Johan Tufvesson. Frånvarande: Lisa Lysén. Närvarande från
skolan: Rektor Fredrik Boström samt Gunnar Wohlin från Utbildningsförvaltningen.

Trafikinformation
Ann har hört av sig till konsultbyrån Tyréns som arbetar med en utredning om trafikläget vid Vinsta
Grundskola Västra, med anledning av att Björnbodaskolans elever från åk 4 är evakuerade dit. Ann
och styrelsen har fått ta del av Tyréns kartläggning av problem längs skolvägarna. Problemen berör
även elever som kommer från Östra. I den fortsatta utredningen hoppas vi på lösningsförslag.
Ann berättade också om vårt eget ärende på Trafikkontoret där några andra konsulter arbetar
med att ta fram förslag på lösningar för säkrare skolvägar runt Vinsta Grundskola Östra. Särskilt fokus
finns på Vinstavägen. Vi bör kunna få se något konkret förslag inom ett par veckor.
En förälder har hört av sig till föreningen och vill arbeta inom vårt trafikutskott för att driva frågan
om sänkta hastigheter på Mellangårdsvägen som många elever måste korsa på väg till skolan. Vi ser
fram emot detta samarbete.
Vi önskar hastighetskontroller på Vinstavägen utanför Vinsta Grundskola Östra. Fredrik berättar
att vi kommer att få en kontaktpolis - Håkan Thor – och Fredrik ska kontakta honom om detta.

Lovfritids
På årkursombudsmötet kommer VGFF att lyfta frågan om ”slentriananmälningar” av lediga barn till
lovfritids – det vill säga att barnet är anmält till fritids men sedan inte dyker upp och vad detta får för
konsekvenser för planering, inköp av mat och personalens ledighet. Fredrik säger att hittills har
situationen inte varit så illa att personal arbetat i onödan – de som velat vara lediga har kunnat vara
det – men ser gärna att anmälningsdisciplinen förbättras.
Rutinerna för hur barn som uteblir under lov ”efterlyses” verkar vara olika på olika fritids. Fredrik
tar med sig frågan till fritidspersonalen. Fredrik ska också ta upp frågan om att föräldrar önskar god
framförhållning för att hinna planera innan svar ska lämnas till skolan. Lappar för anmälan till
lovfritids bör komma minst 2-3 veckor före lovet.
Föräldraföreningen har fått rapporter om att det varit mycket skärmtid och inomhustid på lovfritids (Solgården) under påsken. Vi vet också att man i vissa årskurser generellt sett tittar mycket på
film. Sedan tidigare har föräldrar haft önskemål om inspirerande rastaktiviteter för att få barnen att
leka utomhus och röra sig mer, och om fasta fritidsaktiviteter som till exempel schackklubb, basket,
slöjd, pingis, bakning, gärna i åldersblandade grupper. Det finns ju pedagoger som redan idag gör ett
jättebra jobb kring sådana här saker men hur kan det komma fler elever till del? Föräldraföreningen
har tidigare tipsat om organisationen Trivselledare (se trivselledare.se) för att få fart på uteleken men
Fredrik och styrelsen ser stora fördelar med att driva arbetet internt om möjligt. Fredrik har
erfarenhet och tankar kring detta och ska ha möte med fritidspersonalen i veckan och återkommer
efter det.

Klubben
För ett år sedan hade många elever och föräldrar synpunkter på verksamheten på Klubben och
föräldraföreningen tog upp detta. Sedan dess har det skett förändringar. Föräldraföreningen har inte

hört någon oro på senare tid och tolkar det som att verksamheten på Klubben fungerar bättre nu.
Även Fredrik är av uppfattningen att det fungerar bra på Klubben utifrån det han sett hittills.

Föräldraengagemang på Östra och Västra
Föräldraföreningen har blivit kontaktad av en förälder på högstadiet som saknar föräldraföreningsengagemanget på Västra. Om (när) Västra börjar omfatta Björnbodaskolans mellanstadieelever blir
behovet av aktivt föräldraengagemang ännu större där. Vi diskuterar hur samverkan skulle kunna se
ut och enas om att det bästa vore att ha två föreningar – en för Östra och en för Västra med likartade
verksamheter och en del gemensamma stormöten eller workshops. Vi skulle också kunna ha
gemensamma föreläsningar och liknande. Fredrik kommer att prata med den nuvarande
föräldraföreningen på Björnbodaskolan och föräldrar på Västra för att höra om det finns intresse för
att starta en systerförening.

Föreläsning vid årsmötet, i samarbete med skolan
De två senaste åren har föräldraföreningen bjudit in en föreläsare, i samarbete med skolan, vid vårt
årsmöte i september. Vi funderar över tänkbart innehåll på föreläsningen i år. Det är viktigt att ämnet
är relaterat till skolan och av intresse för såväl föräldrar som lärare och elever. Som förslag kom
ämnen som läxor, hälsa, stresshantering, gränssättning, självkänsla, skärmtid och spelanvändning.
Styrelsen diskuterade länge samverkan mellan hem och skola kring läxor, men enades sedan om att
hälsa är ett bättre ämne för föreläsningen. Vi har fortsatt dialog med skolan om detta. Vi behöver
boka föreläsare i god tid.

Stöld på skolan föregående vecka
Förra veckan blev några elever bestulna på skolan. Stölden var välplanerad och förberedd med vad
som verkar vara insiderinformation. Information om detta gick direkt ut till de berörda eleverna. Mot
slutet av veckan fick alla föräldrar information via rektorsbrevet. Styrelsen och Fredrik är överens om
att det hade varit bra att informera alla föräldrar tidigt för att stoppa ryktesspridning.
Det finns önskemål från föräldrar i åk 3 om att få låsbara värdeskåp, precis som åk 4 och 5 har.
Det kan vara en lösning men Fredrik vill också ha en större diskussion med föräldrar om hur vi ska
hantera värdesaker på skolan (som också kan omfatta dyra väskor och jackor) och när barnen är
tillräckligt gamla för att ha med värdesaker, och ansvara för nycklar till skåp osv. Skolan ser också
över sina rutiner för att hålla obevakade utrymmen låsta.
Gunnar informerade om att en checklista för säkerheten på skolorna är på gång från
Utbildningsförvaltningen.

Uppföljning elevhälsoarbetet
Tre personer från styrelsen har lämnat synpunkter på skolans elevhälsoplan. Vinsta Grundskola Östra
har haft en dag om elevhälsoarbetet och samma sak ska ske på Västra inom kort. Därefter kommer
Fredrik att återrapportera till styrelsen om hur arbetet med elevhälsoarbetet utvecklas.

Frågor till Gunnar Wohlin om nya Vinsta Grundskola Östra
2014 beställde SISAB en volymstudie för nya Vinsta Grundskola. Styrelsen fick ta del av denna studie i
oktober 2014. Volymstudien omfattade 1000 elever men befolkningsprognosen har skrivits upp
sedan dess så idag planerar Utbildningsförvaltningen för en skola på 1200 elever från förskoleklass till

årskurs nio. För att kunna rymma så många elever behöver skolan byggas i tre plan. Detta är idag inte
tillåtet enligt detaljplanen för området som enbart tillåter byggnader med en höjd på max 8 meter.
Att ändra en detaljplan kan ta flera år och därför har Utbildningsförvaltningen nyligen ansökt om
ändring genom ett tillägg vilket har betydligt kortare handläggningstid – cirka 16 veckor. Ett besked
kan alltså komma i augusti. Om skolan kan byggas i tre våningar kan nämnden därefter fatta ett
inriktningsbeslut.
Även om den snabbt ökande befolkningen gör att frågan om en ny Vinsta Grundskola har hög
prioritet så kommer alla beslut och all planering att kräva tid. En ny grundskola av den här
omfattningen kostar mellan 300 och 400 miljoner kronor. Det är i dagsläget omöjligt att säga när den
nya skolan kommer att stå klar men sannolikt kommer ingen förändring att ske inom de närmsta tre
åren.
Vi pratar om att den ökade elevvolymen på den nya skolan kommer att innebära stora
påfrestningar på trafikmiljön.
Föräldraföreningen framförde också önskemål om att bygga skolan så att den kan bli en resurs för
de som bor i närområdet. Till exempel att låta idrottshallen vara öppen för allmänheten och
idrottsklubbar efter skoltid och att ha lokaler för kulturskolan och andra fritidsaktiviteter för barn,
ungdomar och vuxna. Gunnar meddelade att i ett senare skede kommer skolan och föräldrar, bland
annat genom föräldraföreningen, att få många tillfällen att lämna synpunkter.

Vinsta Grundskola Västra
Intill skolgården på Vinsta Västra finns ett förråd där staden har förvaring av skrymmande
byggmaterial och annat. Skolan skulle gärna vilja att området rensades och gjordes tillgänglig för
rastverksamhet osv. Vi i föräldraföreningen kommer att kontakta Gatukontoret i den här frågan för
att visa att vi är många som är angelägna om att få en lösning på detta.
Föräldrar har uttryckt oro för att byggandet av Förbifart Stockholm ska påverka miljön på Västra på ett
negativt sätt. Två torn, för att ta in luft i tunnlarna vid köbildning, ska byggas i närheten av Västra. Det ena
tornet kommer att byggas hösten 2016. Det kommer att ligga bakom skogen utom synhåll från skolan. Det
andra tornet kommer att byggas hösten 2017 och det kommer att synas från skolans entré. (Det kommer
att bli en arkitekttävling om hur tornen ska utformas). Byggandet av tornen ska inte påverka skolans
verksamhet och om det ändå skulle bli problem kan sprängningar genomföras nattetid. Byggarbetstiden per
torn beräknas till tre månader. Under
perioden då det andra tornet byggs
(2017) kommer förmodligen
schaktmassor att transporteras bort via
Sorterargatan precis utanför skolan. Det
kan handla om 10 lastbilar i timmen
men projekt Förbifart Stockholm har
god ekonomi och är mycket öppna för
att hitta lösningar med till exempel
trafikljus eller att stänga av trafiken vid
tider då många av eleverna börjar eller
slutar skolan. Projektgruppen för
Förbifarten kommer att ha informationsträffar, som kan vara forum för påverkan. Förbifartens hemsida har
också utförlig och åskådliggörande information. (Se det inskannade visitkortet)

Fredriks intryck är att Västra är fräsch och exceptionellt genomtänkt invändigt. Lokalerna är
mycket rymliga, flexibla och det finns gott om grupprum vilket skapar goda förutsättningar för
undervisningen. För övrigt håller Vinsta Västras skolgård på att byggas just nu.

Årskursombudsmöte och förberedelser inför Vinsta grundskolas dag
Annika kommer att gå ut med en påminnelse till årskursombuden så att ingen glömmer att anmäla sig.
* Henrik köper kanelbullar, kaffe och mjölk.
* Charlotte har skrivit ihop en sammanfattning av erfarenheter från Vinsta Grundskolas dag. Johan lägger
detta som pdf på vår webbplats och vi mejlar ut till ombuden.
* Chokladhjulet behöver ersättas av ett nytt. Annika mailar slöjdläraren (Peter) och Houssam om det.
* Johan kollar på kostnader för en banderoll.
* Annika kontaktar musikläraren Marianne för att höra om hon har några idéer kring musiken den kvällen.

Fixardag
Vi tycker att Fixardagen har skapat gemenskap på skolan. Vi vill gärna hålla liv i den men behöver hitta en
bättre form så att det inte blir att föräldrar putsar massor av fönster och målar utan rätt underarbete.
Dagen får inte heller drabba lärarnas fortbildningstid (då den tid lärare tidigare lagt ned på denna dag har
kompats ut).

Angående APT
En föräldrafråga har kommit om skolan har rätt att stänga fritidsverksamhet för APT. Vi har undersökt detta
och skolan får stänga, men är skyldig att erbjuda omsorg i de fall det behövs.

Adressändring
Henrik har kontaktat Nordea för adressändring.

Politikerpåverkan
Vad gäller möjligheterna att påskynda processen med byggnation av skolan, så upplever vi att de är små.

Bidragsfrågan
Vi mailar respektive lärare för olika årskurser och påminner om summan (60 kr/elev) som kan användas till
kulturbefrämjande aktiviteter för hela årskursen.

Sekreterare
Björn Kindenberg

Justerat av ordförande
Annika Wallin

