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Sammanträde	  med	  Vinstaskolan	  föräldraförening	  den	  20	  januari	  2015.	  	  

Närvarande	  

Annika	  Wallin,	  ordförande,	  Lisa	  Lysén,	  J-‐O	  de	  Land,	  Johan	  Tufvesson,	  sekreterare	  Henrik	  
Björnek	  samt	  Erika	  Ahlberg	  VFF:s	  skolmiljöutskoF.	  
Frånvarande	  från	  styrelsen:	  Anna	  Gyllencreutz	  och	  Anna	  Wistrand.	  

Fritidsklubben	  och	  raster	  	  

Erika	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Houssam	  och	  frågat	  om	  de	  vill	  aF	  hon	  medverkar	  på	  eF	  möte	  
för	  aF	  bolla	  idéer	  för	  friMdsverksamheten.	  	  

Vi	  diskuterar	  hur	  man	  kan	  få igång	  mer	  lek	  på skolgården	  under	  raster.	  EF	  säF	  kan	  vara	  aF	  ha	  
så kallade	  trivselledare	  (utbildade	  elever	  och	  utbildad	  personal	  på	  skolan)	  som	  tar	  iniMaMv	  Mll	  
lek	  på skolgården.	  Kan	  vi	  i	  föreningen	  bidra	  Mll	  aF	  sådan	  verksamhet	  kommer	  i	  gång	  på 
Vinsta	  grundskola?	  Vi	  beslutar	  aF	  ta	  upp	  frågan	  med	  rektor	  Magnus	  Johansson.	  

Utskotten	  

Hur	  håller	  vi	  kontakt?	  Vi	  kommer	  aF	  bjuda	  in	  de	  föräldrar	  som	  är	  akMva	  i	  våra	  utskoF	  Mll	  alla	  
våra	  möten	  och	  de	  får	  komma	  när	  det	  passar.	  	  

Trafikfrågor	  

De	  utskickade	  exemplaren	  av	  ” Trygg	  väg	  Mll	  skolan	  är	  forXarande	  försvunna.	  	  
Stadsbyggnadskontoret	  har	  avslagit vår	  begäran	  aF	  om	  aF	  få	  häcken	  klippt,	  den	  som	  hindrar	  
sikten	  i korsningen	  Vinstavägen	  -‐	  Västergöksvägen.	  
Vi	  beslutar	  aF	  försöka	  bjuda	  in	  Trafikkontoret	  ännu	  en	  gång	  för	  dialog	  kring	  trafiksituaMonen	  
runt	  skolan.	  	  
J-‐O	  som	  är	  trafikansvarig,	  och	  föräldrar	  i	  trafikutskoFet,	  ska	  också	  be	  aF	  få	  eF	  särskilt	  möte	  
med	  Magnus	  för	  aF	  prata	  om	  just	  trafiksituaMonen	  och	  då	  även	  om	  skolpoliser.	  De	  kommer	  
också	  aF	  ta	  upp	  frågan	  om	  en	  skylt	  vid	  ”drop	  of	  fickan” på Vinstavägen	  som	  säger	  aF	  det	  är	  
parkeringsförbud	  där.	  Vi	  ska	  även	  be	  Magnus	  aF	  påminna	  om	  aF	  respektera	  
parkeringsförbundet	  på	  Vinsta	  skolgränd	  där	  flera	  bilar	  nu	  har	  börjat	  parkera	  igen.	  	  

Musikrummet	  
Hur	  kan	  vi	  få Mll	  eF	  musikrum	  med	  tanke	  på lokalsituaMonen?	  Vi	  anser	  aF	  det	  inte	  Inte	  lönt	  
köpa	  saker	  om	  inte	  finns	  en	  plats	  där	  de	  kan	  finnas	  permanent.	  Vi	  tar	  upp	  frågan	  yFerligare	  
en	  gång	  med	  rektor.	  	  
Gunnar	  Wohlin	  från	  utbildningsförvaltningen	  medverkar	  vid	  nästa	  möte.	  	  
Vi	  förbereder	  vilka	  frågor	  vi	  ska	  ta	  upp	  kring	  skolans	  eventuella	  utbyggnad	  i	  framMden	  och	  
den	  nuvarande	  lokalsituaMonen.	  

Namnändring	  	  
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Vi	  ska	  byta	  namn	  Mll	  Vinsta	  grundskolas	  föräldraförening.	  Samtliga	  papper	  klara	  aF	  skicka	  in.	  
Henrik	  fixar.	  	  

Skolfoto	  

Tema	  skolfoto	  kan	  vara	  eF	  alternaMv.	  DukMg	  fotograf	  finns	  i	  det	  företaget.	  	  Annika	  och	  Anna	  
W	  tar	  fram	  eF	  underlag	  och	  skickar	  Mll	  några	  skolfotoleverantörer.	  UMfrån	  svaren	  väljer	  vi	  
nyF	  företag.	  

Föräldravandring	  	  

Lisa ska städa undan överflödiga	  jackor.	  Datum	  för	  vårens	  vandring	  är	  snart	  klara.	  	  	  
Vi	  gör	  ingen	  folder	  i	  år	  utan	  skickar	  bara	  mail	  om	  våra	  vandringar.	  	  
Vi	  har	  inte	  fåF	  någon	  respons	  från	  medborgarvärdarna	  och	  trygghetsvärdarna	  om	  möjlighet	  
Mll	  samarbete.	  	  

Samarbete	  med	  andra	  föräldraföreningar	  

Ska	  vi	  bjuda	  in	  Mll	  något	  möte	  för	  närliggande	  föräldraföreningar?	  

Brev	  till	  föräldrar.	  	  

Vi	  skickar	  eF	  brev	  Mll	  alla	  föräldrar.	  Påminner	  om	  avgi_.	  TrafiksituaMonen.	  	  

Årsmötesprotokoll	  och	  bankkonto	  

Protokollet	  klart	  	  

Klassbidrag	  

Annika	  kontaktar	  Magnus	  för	  aF	  fråga	  när	  hon	  kan	  få	  närvara	  på	  eF	  möte	  med	  lärarna	  för	  aF	  
påminna	  om	  möjlighet	  aF	  söka	  bidrag	  hos	  oss,	  och	  vilka	  akMviteter	  som	  vi	  beviljar	  bidrag	  för.	  
Våra	  bidrag	  ska	  inte	  gå	  Mll	  aF	  finansiera	  ordinarie	  verksamhet	  i	  skolan.	  Vi	  vill	  aF	  de	  ska	  
användas	  så	  aF	  eleverna	  får	  extra	  mycket	  kultur,	  extra	  uXlykter	  -‐	  säFa	  guldkant	  på	  Mden	  i	  
skolan	  -‐	  och	  göra	  det	  möjligt	  aF	  uppleva	  sådant	  som	  annars	  inte	  hade	  blivit	  av.	  	  


