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Protokoll	  den	  17	  februari	  2015	  

Närvarande	  

Annika	  Wallin,	  ordförande,	  Lisa	  Lysén,	  J-‐O	  de	  Land,	  Anna	  Wistrand,	  Henrik	  Björnek	  samt	  Ann	  
Lindmark	  och	  Laura	  Hellqvist	  VFF:s	  trafikutskoE.	  Magnus	  Johansson,	  Rektor,	  Gunnar	  Wohlin	  från	  
utbildningsförvaltningen	  
Frånvarande	  från	  styrelsen:	  Anna	  Gyllencreutz	  och	  Johan	  Tufvesson.	  

Nya	  Vinsta	  Grundskola	  

Gunnar	  Wohlin	  är	  generellt	  mycket	  posiQv	  Qll	  F-‐9	  skolor.	  	  

Utbildningsförvaltningen	  har	  genomfört	  en	  volymstudie	  för	  en	  nya	  skola	  som	  ska	  ligga	  på	  samma	  
tomt	  som	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	  ligger	  idag.	  En	  volymstudie	  görs	  i	  början	  på	  en	  planprocess	  och	  ger	  
en	  mycket	  översiktlig	  uppskaEning	  över	  hur	  stor	  bebyggelsen	  blir	  och	  var	  den	  ligger.	  All	  bebyggelse	  
beskrivs	  som	  vita	  lådor	  utan	  speciella	  kännetecken	  eller	  variaQon.	  	  

Den	  nya	  skolan	  beräknas	  rymma	  2	  parallella	  klasser,	  från	  förskoleklass	  Qll	  årskurs	  9.	  Genom	  aE	  bygga	  
en	  tvåparallellig	  skola	  (vilket	  är	  ganska	  ovanligt	  –	  de	  flesta	  är	  tre-‐parallelliga)	  undviker	  man	  aE	  
enheten	  blir	  all\ör	  stor.	  Beräkningen	  är	  aE	  den	  nya	  skolan	  ska	  kunna	  rymma	  1000	  elever	  men	  det	  är	  
mer	  troligt	  aE	  det	  kommer	  aE	  handla	  om	  cirka	  750	  elever.	  

Man	  vill	  inte	  minska	  skolgårdens	  yta	  utan	  QEar	  i	  dagsläget	  på	  andra	  lösningar,	  vilket	  alltså	  innebär	  aE	  
bygga	  på	  höjden.	  I	  detaljplanen	  för	  området	  är	  det	  Qllåtet	  aE	  bygga	  hus	  med	  en	  höjd	  på	  6-‐8	  meter.	  
För	  aE	  slippa	  ändringar	  i	  detaljplanen	  (vilket	  tar	  lång	  Qd)	  planerar	  man	  aE	  hålla	  de	  nya	  byggnaderna	  
inom	  dessa	  ramar.	  

Nästa	  steg	  i	  processen	  är	  aE	  lokalavdelningen	  på	  utbildningsförvaltningen	  faEar	  eE	  inriktningsbeslut	  
om	  aE	  bygga	  ut	  Vinsta	  Grundskola.	  I	  samband	  med	  deEa	  följer	  också	  en	  fördjupad	  undersökning	  
kring	  trafiksituaQonen	  och	  fördjupade	  studier.	  

Gunnar	  kunde	  inte	  säga	  något	  om	  när	  en	  byggnaQon	  kan	  starta.	  I	  dagsläget	  är	  andra	  projekt	  högre	  
prioriterade.	  Till	  exempel	  saknas	  skolplatser	  för	  barn	  boende	  på	  Kungsholmen	  och	  där	  behövs	  nya	  
skolor.	  Även	  Nälstaskolan	  ligger	  före	  oss.	  Den	  ombyggnaQonen	  startar	  nu	  i	  höst	  och	  beräknas	  vara	  klar	  
om	  eE	  år.	  Björnbodaskolan	  ska	  också	  byggas	  om	  och	  beräknas	  vara	  klar	  2018-‐2019.	  Utredningar	  kring	  
Vinsta	  Grundskola	  kommer	  dock	  aE	  pågå	  parallellt.	  Arbetat	  kan	  behöva	  snabbas	  upp	  betydligt	  om	  
Förbifarten	  blir	  av	  och	  gör	  aE	  Vinsta	  Grundskola	  Västra	  (högstadiet)	  måste	  flyEa	  ut	  redan	  om	  några	  
år.	  	  

I	  dagsläget	  är	  utgångspunkten	  aE	  nya	  Vinsta	  Grundskola	  kommer	  aE	  stå	  klar	  inom	  en	  Qoårsperiod.	  
När	  arbetet	  väl	  startar	  brukar	  processen	  ta	  fem	  år	  –	  vilket	  inkluderar	  överklaganden,	  bygglov	  och	  
annat.	  Själva	  byggandet	  tar	  cirka	  två	  år.	  	  Under	  ombyggnaden	  finns	  flera	  olika	  alternaQv	  för	  aE	  lösa	  
situaQonen	  för	  elever	  och	  lärare.	  En	  variant	  är	  aE	  flyEa	  runt	  eleverna	  på	  skolan	  under	  byggQden,	  en	  
annan	  är	  aE	  hyra	  in	  paviljonger	  och	  en	  tredje	  är	  aE	  elever	  under	  vissa	  perioder	  blir	  utlokaliserade	  Qll	  
närbelägna	  skolor.	  	  
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Namnändring	  

På	  senaste	  medlemsmötet	  faEade	  föreningen	  beslut	  om	  aE	  byta	  namn	  Qll	  Vinsta	  Grundskolas	  
Föräldraförening.	  VFF	  måste	  därmed	  QEa	  över	  stadgarna	  ejersom	  föräldraföreningen	  kommer	  främst	  
rikta	  sig	  mot	  F-‐6.	  Högstadiet	  vill	  i	  dagsläget	  behålla	  det	  föräldraråd	  som	  de	  har	  Qllsammans	  med	  
Magnus.	  

Johan	  har	  gjort	  en	  logga	  som	  vi	  tyckte	  var	  bra.	  

Fri	  ?d	  på	  Vinsta	  Grundskola	  –	  fri?ds,	  klubben	  och	  raster	  

Avgijshöjningen	  på	  klubben	  innebär	  i	  prakQken	  inte	  aE	  skolan	  kommer	  få	  mer	  pengar.	  	  

2014	  var	  avgijen	  350	  kr/termin	  men	  då	  ingick	  inte	  mellanmål.	  200	  kr/mån	  fakturerades	  (februari,	  
mars,	  april,	  maj	  september,	  oktober,	  november,	  december)	  för	  målQder.	  Den	  nya	  avgijen	  800	  kr/
termin,	  inkluderar	  målQder.	  

Under	  sportlovet	  skall	  personalen	  fördjupa	  sig	  i	  kvalitetsfrågor	  på	  friQdshem.	  Tankar,	  idéer	  och	  frågor	  
skall	  sedan	  följas	  upp	  på	  en	  studiedag	  i	  påsk.	  	  

Föräldraföreningen	  har	  ställt	  frågan	  om	  skolan	  är	  intresserad	  av	  aE	  börja	  arbeta	  med	  
Trivselprogrammet	  (hEp://www.trivselledare.se/se/HEM/).	  Det	  är	  eE	  koncept	  för	  aE	  främja	  lek	  på	  
rasterna	  och	  locka	  eleverna	  Qll	  mer	  fysisk	  akQvitet	  utomhus.	  Om	  skolan	  tycker	  aE	  det	  här	  är	  eE	  bra	  
koncept	  kan	  föreningen	  ställa	  upp	  och	  betala	  den	  avgij	  som	  konceptet	  för	  med	  sig.	  Magnus	  har	  tagit	  
med	  sig	  frågan	  och	  återkommer	  när	  ledningsgruppen	  och	  lärarna	  har	  funderat	  på	  saken.	  

Enhetliga	  regler	  för	  ledighet	  

2	  dagar	  ledigt/termin	  beviljas.	  Framöver	  kommer	  det	  inte	  aE	  krävas	  rektorsbeslut	  för	  dessa	  två	  dagar,	  
utan	  Magnus	  kommer	  aE	  delegera	  det	  Qll	  mentorerna.	  

För	  längre	  ledigheter	  gör	  Magnus	  en	  individuell	  bedömning	  och	  anser	  han	  aE	  ledigheten	  är	  
moQverad	  kommer	  ledighetsansökan	  aE	  beviljas.	  	  

Trafikfrågor	  

Vi	  tog	  upp	  trafikfrågan	  under	  diskussionen	  med	  Gunnar	  Wohlin	  och	  vi	  informerade	  honom	  om	  aE	  det	  
finns	  stora	  problem	  men	  aE	  vi	  inte	  får	  gehör	  hos	  Trafikkontoret.	  Gunnar	  skall	  återkomma	  ifall	  hans	  
kollegor	  har	  Qps	  på	  alternaQva	  instanser/personer	  som	  vi	  kan	  kontakta.	  	  

Vi	  bestämde	  aE	  trafikutskoEet	  skall	  skriva	  eE	  brev	  som	  beskriver	  problemen	  och	  våra	  önskemål.	  
Brevet	  skall	  vara	  klart	  Qll	  nästa	  möte	  och	  vara	  en	  gemensam	  skrivelse	  från	  Vinsta	  Grundskola,	  VFF	  och	  
Björkbackens	  förskola	  som	  ligger	  alldeles	  inQll.	  

Det	  är	  också	  av	  stor	  vikt	  aE	  alla	  incidenter	  i	  trafiken,	  då	  eleven	  är	  på	  väg	  Qll	  eller	  från	  skolan,	  
rapporteras	  Qll	  skolan.	  Man	  skall	  meddela	  Magnus	  så	  fort	  man	  ser	  någon	  händelse	  som	  inneburit	  en	  
olycka,	  eller	  varit	  nära	  aE	  bli	  en	  olycka,	  på	  väg	  Qll	  eller	  från	  skolan.	  Det	  är	  först	  när	  rapporterna	  
kommer	  in	  i	  systemet	  som	  det	  kommer	  in	  i	  staQsQken	  beslutsfaEande	  personer	  får	  upp	  ögonen	  för	  
problemet.	  
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Bidrag	  	  

Föräldraföreningen	  beviljar	  bidrag	  som	  mentorerna	  kan	  söka	  för	  Qll	  exempel	  kulturupplevelser.	  Syjet	  
är	  aE	  bidra	  Qll	  aE	  säEa	  guldkant	  på	  skolQden,	  aE	  barnen	  får	  kulturupplevelser	  eller	  andra	  u\lykter	  
som	  de	  annars	  inte	  skulle	  få	  göra.	  Alla	  arbetslag	  har	  en	  egen	  budget	  och	  VFF	  skall	  inte	  ge	  bidrag	  Qll	  
årligt	  återkommande	  kulturupplevelser	  eller	  u\lykter	  som	  mer	  eller	  mindre	  är	  del	  av	  skolans	  
ordinarie	  verksamhet.	  	  

Skolfoto	  

Per	  Frölander	  har	  hand	  om	  skolfotoadministraQonen	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Västra	  (högstadiet)	  och	  
han	  tar	  nu	  över	  deEa	  för	  hela	  Vinsta	  Grundskola.	  Därmed	  kommer	  inte	  VFF	  ha	  det	  ansvaret	  längre	  
men	  även	  fortsäEningsvis	  ha	  en	  nära	  dialog	  med	  skolan	  inför	  val	  av	  skolfotoleverantör.	  
Föräldraföreningen	  har	  nyligen	  gåE	  ut	  med	  förfrågan	  Qll	  fyra	  skolfotoleverantörer	  ejer	  aE	  ha	  sagt	  
upp	  avtalet	  med	  FOVEA.	  Per	  Frölander	  tar	  nu	  över	  det	  arbetet.	  

Musikstudio	  för	  eleverna	  

Eleverna	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	  har	  lämnat	  önskemål	  om	  aE	  få	  en	  musikstudio	  där	  de	  kan	  sjunga	  
i	  mikrofon,	  spela	  in	  ljud,	  och	  använda	  olika	  instrument	  som	  keyboard	  osv.	  Föräldraföreningen	  vill	  
gärna	  sponsra	  en	  sådan	  musikstudio	  och	  musikläraren	  Marianne	  är	  också	  posiQv	  Qll	  idén.	  Dessvärre	  
är	  det	  oerhört	  ont	  om	  lokaler	  på	  skolan.	  Det	  pågår	  just	  nu	  eE	  arbete	  kring	  lokalfrågan,	  planering	  inför	  
hösEerminen	  pågår	  för	  fullt.	  Vi	  diskuterar	  därför	  frågan	  kring	  musikstudio	  igen	  på	  nästa	  möte.	  

Skolmaten	  	  

Maten	  kommer	  idag	  från	  Blackeberg	  och	  har	  enligt	  personalen	  på	  skolan	  blivit	  bäEre	  nu	  än	  Qdigare,	  
Magnus	  tycker	  aE	  maten	  är	  helt	  ok.	  Skolan	  har	  nu	  eE	  matråd	  med	  elevrepresentanter.	  Laila	  Berkel	  
leder	  arbetet	  med	  matrådet.	  Tanken	  är	  aE	  matrådet	  skall	  jobba	  med	  kvalitetsfrågor	  och	  eleverna	  ska	  
också	  få	  informaQon	  kring	  de	  riktlinjer	  som	  gäller	  för	  skolmaten.	  

Vid	  en	  nybyggnaQon	  av	  Vinsta	  Grundskola	  kommer	  eE	  Qllagningskök	  vara	  prioriterat.	  

Sekreterare	   	   	   	   Justerare	  

Anna	  Wistrand	   	   	   Annika	  Wallin,	  ordförande


