
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  med	  Vinstaskolans	  
föräldraförening	  den	  2	  december	  2014.	  

Plats:	  Klubben	  Vinstaskolan.	  
Närvarande	  från	  VFF:s	  styrelse:	  Anna	  Gyllencreutz	  ,	  Lisa	  Lysén,	  ordförande	  Annika	  Wallin,	  	  Anna	  
Wistrand,	  Henrik	  Björnek	  samt	  sekreterare	  Johan	  Tufvesson.	  Frånvarande	  från	  styrelsen:	  J-‐O	  de	  Land.	  	  
Dessutom	  närvarade	  Johanna	  Ros	  och	  Erika	  Ahlberg	  från	  VFF:s	  skolmiljöutskoU.	  

Från	  Vinstaskolan	  medverkade	  rektor	  Magnus	  Johansson	  samt	  Houssam	  Chamsin	  och	  Mikael	  
Gustavsson	  som	  är	  ansvariga	  för	  verksamheten	  på	  Klubben.	  

Skolans	  informa-on	  
En	  medarbetarundersökning	  har	  genomförts	  och	  uYfrån	  den	  drar	  rektor	  Magnus	  Johansson	  
slutsatsen	  aU	  medarbetarna	  vill	  ha	  mer	  pedagogisk	  ledning	  i	  siU	  arbete.	  För	  aU	  kunna	  ge	  deUa,	  och	  
kunna	  leda	  de	  två	  enheterna	  som	  nu	  slås	  ihop,	  behöver	  en	  biträdande	  rektor	  rekryteras	  Yll	  skolan.	  
Diskussion	  pågår	  med	  facken.	  Annonsen	  för	  tjänsten,	  som	  ska	  vara	  skolledare	  på	  helYd,	  ska	  ligga	  ute	  
över	  julledigheten	  och	  rekrytreringen	  sker	  sedan	  i	  januari	  2015.	  

Förslag	  finns	  på	  -der	  för	  vårens	  möten	  
Alla	  återkopplar	  inom	  en	  vecka	  om	  föreslagna	  Yder	  passar:	  	  
20	  januari	   med	  skolledning	  
17	  februari	  	   endast	  styrelsen	  
24	  mars	  	   med	  skolledning	  
21	  april	  	   endast	  styrelsen	  
5	  maj	  	   Klassombudsmöte	  
20	  maj	  	   Vinstaskolans	  dag	  
2	  juni	  	   med	  skolledning.	  Styrelsen	  sommaravslutning.	  

Skyddsronden	  	  
Johanna	  Ros	  var	  med	  på	  skyddsronden	  och	  representerade	  VFF.	  Mycket	  posiYvt	  har	  hänt	  med	  
utemiljön	  e]ersom	  den	  rustats	  upp	  under	  det	  senaste	  året	  och	  inget	  särskilt	  rapporterades	  därifrån.	  
Städning	  och	  belysning	  venYlaYon	  fungerar	  bra.	  Även	  incidentrapportering	  fungerar	  som	  det	  ska.	  VFF	  
ly]e	  frågan	  om	  ergonomi	  vid	  elevernas	  arbetet	  vid	  datorer	  och	  paddor.	  Denna	  fråga	  	  kan	  eventuellt	  
utgöra	  ämne	  för	  en	  föreläsning	  under	  nästa	  år.	  	  

Klubben	  
Micke	  och	  Houssam	  presenterar	  verksamheten	  och	  målsäUning	  för	  på	  klubben.	  79	  barn	  är	  inskrivna	  
och	  ganska	  exakt	  häl]en	  är	  tjejer	  och	  häl]en	  är	  killar.	  Det	  är	  cirka	  35-‐	  40	  närvarande	  barn	  varje	  dag.	  	  
Barnen	  kommer	  på	  olika	  Yder	  e]ersom	  klassernas	  scheman	  ser	  olika	  ut.	  En	  del	  äter	  enbart	  mellis	  och	  
ska	  sedan	  iväg	  på	  akYviteter.	  Klubben	  är	  en	  öppen	  verksamhet	  och	  Houssam	  och	  Micke	  vet	  inte	  i	  
förväg	  många	  som	  dyker	  upp	  eller	  hur	  länge	  de	  stannar.	  DeUa	  säUer	  en	  del	  begränsning	  för	  vilka	  
akYviteter	  som	  kan	  planeras/genomföras.	  
Barnen	  kan	  göra	  läxor	  i	  biblioteket	  som	  ska	  vara	  en	  lugn	  plats	  samt	  utanför	  4:ornas	  klassrum.	  Det	  är	  
inte	  lärarledd	  läxhjälp	  utan	  en	  möjlighet	  aU	  göra	  läxorna	  innan	  hemgång.	  	  
Föräldrar	  ha	  uUryckt	  oro	  för	  aU	  det	  är	  mycket	  skärmYd	  på	  klubben	  (dataspel,	  ipads	  osv).	  Micke	  och	  
Houssam	  beräUar	  aU	  skärmYden	  nyligen	  har	  begränsast	  Yll	  20/30	  min	  per	  dag	  och	  elev,	  vid	  de	  kill-‐	  



och	  tjej	  datorer	  som	  finns	  men	  eleverna	  får	  använda	  egna	  mobiler	  friU.	  Sedan	  en	  månad	  har	  
handkontrollerna	  Yll	  PlayStaYon	  varit	  trasiga.	  
Micke	  och	  Houssam	  saknar	  sina	  gamla	  lokaler	  mycket	  där	  det	  fanns	  större	  möjligheter	  Yll	  bakning,	  
teater-‐rum,	  pinigisturneringar,	  pyssel	  och	  andra	  akYviteter.	  Vad	  som	  händer	  nästa	  år	  med	  lokalerna	  är	  
oklart.	  Lokalanvändningen	  på	  hela	  skolan	  ses	  över	  just	  nu	  och	  Magnus	  Johansson	  säger	  aU	  skolan	  är	  
fylld	  Yll	  bredden.	  DeUa	  är	  eU	  bekymmer	  e]ersom	  det	  är	  svårt	  aU	  hiUa	  rum	  för	  olika	  akYviteter,	  Yll	  
exempel	  på	  Klubben.	  	  

Fri-ds	  
Vi	  hälsar	  Erika	  Ahlberg	  välkommen.	  Hon	  har	  nyss	  gåU	  med	  i	  skolmiljöutskoUet	  med	  fokus	  på	  friYds,	  
e]ersom	  hon	  själv	  har	  erfarenhet	  av	  aU	  arbeta	  med	  deUa.	  	  
Från	  föräldrar	  har	  det	  inkommit	  en	  önskan	  om	  aU	  lägga	  mer	  krut	  på	  friYdsverksamheten	  generellt	  för	  
aU	  få	  en	  ökad	  kvalitet	  på	  Yden	  där.	  FriYdshemmen	  har	  varit	  mer	  i	  fokus	  i	  Stockholm	  under	  året	  och	  
som	  eU	  led	  i	  det	  arbetet	  deltar	  Houssam	  i	  eU	  utvecklingsarbete	  över	  hela	  staden	  som	  är	  tänkt	  aU	  
höja	  kvaliteten	  generellt	  och	  göra	  den	  mer	  likvärdig.	  VFF	  vill	  gärna	  få	  återkoppling	  löpande	  kring	  
arbetet. 

Elevhälsoteamet	  
Vi	  har	  fåU	  signaler	  om	  aU	  förälder	  kan	  tycka	  det	  är	  svårt	  aU	  veta	  vem	  man	  ska	  vända	  sig	  Yll	  om	  ens	  
barn	  behöver	  mer	  stöd	  än	  det	  får	  i	  skolan.	  Magnus	  redovisar	  arbetsgången.	  Som	  förälder	  ska	  man	  
allYd	  börja	  med	  aU	  kontakta	  mentorn	  i	  första	  hand.	  Varje	  vecka	  genomförs	  elevkonferens	  med	  lärarna	  
i	  arbetslaget,	  därifrån	  kan	  specialpedagogen	  ta	  med	  sig	  frågan	  Yll	  elevhälsoteamet.	  Om	  man	  som	  
förälder	  känner	  aU	  man	  inte	  får	  gehör	  från	  mentorn	  kan	  man	  kontakta	  rektorn.	  Info	  om	  dem	  och	  
ruYnerna	  vid	  behov	  av	  stöd	  kommer	  i	  rektorsbrev	  framöver.	  	  

Trafikfrågor	  
Var	  Trygg-‐Hansas	  utskickade	  110	  exemplar	  av	  ”Trygg	  Väg	  Yll	  Skolan”	  tagit	  vägen	  är	  forharande	  oklart.	  	  
Anmälan	  av	  den	  häck	  som	  skymmer	  sikten	  på	  Västergöksvägen	  har	  gåU	  vidare	  Yll	  
Stadsbyggnadskontoret.	  	  
Vi	  Informerar	  Magnus	  om	  vår	  dialog	  med	  Trafikkontoret	  kring	  den	  trafikolycka	  som	  ägde	  rum	  för	  en	  
Yd	  sedan.	  

Musikrummet	  
Musikläraren	  Marianne	  Ndiaye	  är	  posiYv	  Yll	  tanken	  aU	  skapa	  eU	  musikrum	  på	  skolan.	  Musikprogram	  
och	  mikrofoner	  kan	  köpas	  in	  med	  stöd	  från	  VFF.	  Vilka	  lokaler	  finns	  Yllgängliga	  eller	  kan	  det	  vara	  en	  
”akYvitetslåda”?	  

Interna	  frågor	  enbart	  för	  styrelsen	  	  
Den	  1	  januari	  blir	  Vinstagårsskolan	  och	  Vinstaskolan	  en	  gemensam	  skola.	  För	  aU	  diskutera	  en	  
eventuell	  gemensam	  föräldraförening	  besökte	  Annika	  och	  Anna	  W	  Vinstagårsskolans	  föräldraråd	  	  den	  
11	  november.	  På	  Vinstagårdsskolan	  finns	  alltså	  eU	  föräldraråd	  (där	  rektor	  är	  sammankallande)	  och	  
ingen	  självständig	  förening.	  Annika	  och	  Anna	  W	  uppfaUade	  det	  som	  aU	  det	  inte	  finns	  något	  större	  
intresse	  för	  aU	  ha	  en	  föräldraförening	  för	  högstadiet,	  utan	  aU	  föräldrarna	  där	  är	  nöjda	  med	  råds-‐
formen.	  Vi	  kommer	  under	  våren	  aU	  se	  hur	  vi	  kan	  skapa	  kontakt	  mellan	  råd	  och	  förening	  och	  hur	  
samverkan	  kan	  utvecklas	  över	  Yd.	  	  



Vår	  namnändring	  Yll	  SkaUeverket	  –	  Vinsta	  grundskolas	  föräldraförening.	  Henrik	  gör	  anmälan	  e]er	  
skolans	  beslut	  verkställs.	  	  

Skolfoto	  
Vi	  skickar	  frågor	  Yll	  cirka	  tre	  skolfotoföretag	  och	  gör	  sedan	  eU	  urval	  uYfrån	  svaren.	  	  

Föräldravandringarna	  
Ingen	  återkoppling	  har	  skeU	  från	  fältass	  och	  medborgarvärdar	  
Vi	  ska	  meddela	  vinnare	  i	  föräldravandringarna	  och	  överföra	  pengar	  Yll	  klasserna.	  
Överflödiga	  jackor	  kommer	  aU	  förvaras	  i	  skolans	  källare.	  

Trafikfrågor	  
Hur	  håller	  vi	  kontakten	  med	  våra	  medlemmar	  i	  utskoUen?	  Anna	  W	  	  ansvarar	  för	  kontakt	  med	  Johanna	  
och	  Erika,	  J-‐O	  med	  Ann	  och	  Laura.	  	  
Brev	  Yll	  föräldrar	  om	  aU	  respektera	  parkeringsförbudet	  på	  Vinsta	  skolgränd	  skickas	  i	  januari	  .	  
Vi	  kan	  nu	  flyUa	  in	  alla	  våra	  grejer	  i	  det	  nya	  skåpet	  utanför	  klubben.	  Annika	  har	  nyckel.	  

Ekonomi/	  MedlemsavgiBen	  
Vi	  skickar	  påminnelse	  i	  januari.	  
 
Antal	  betalande	  VFF	  medlemmar	  	  per	  30/11:	  

	  	  

Den	  totala	  andelen	  betalande	  är	  ca	  52	  procent.	  	  

Förra	  läsåret	  låg	  motsvarande	  siffra	  innan	  påminnelsen	  på	  49%	  och	  deUa	  var	  senare	  på	  VT.	  

	  Intäkter	  från	  medlemsavgi]er:	  17	  590:-‐	  per	  30/11	  

	  	  

Årskurs Antal Betalande	  30/11 Andel	  betalande

F-‐klass 61 43 70,5%

Klass	  1 57 24 42,1%

Klass	  2 60 41 68,3%

Klass	  3 62 28 45,2%

Klass	  4 51 19 37,3%

Klass	  5 54 29 53,7%

Klass	  6 22 6 27,3%

Total 367 190 51,8%


