
Protokoll:	  Styrelsemöte	  med	  Vinsta	  Grundskolas	  	  
Föräldraförening	  den	  21	  april	  2015.	  

Plats:	  Vinsta	  Grundskola	  Östras	  personalrum	  	  
Närvarande	  från	  styrelsen:	  Annika	  Wallin	  (ordf),	  Anna	  Wistrand,	  Henrik	  Björnek,	  J-‐O	  Deland	  och	  
Johan	  Tufvesson	  (sekreterare).	  Frånvarande	  från	  styrelsen:	  Lisa	  Lysén	  och	  Anna	  Gyllencreutz.	  	  
Därutöver	  närvarande	  Ann	  Lindmark	  från	  föreningens	  trafikutskoW.	  
Från	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	  medverkade	  rektor	  Magnus	  Johansson.	  	  

Profilering	  av	  skolan	  
Magnus	  rapporterar	  om	  aW	  skolan	  har	  tankar	  om	  aW	  profilera	  sig	  inom	  hälsa	  &	  friluZsliv	  samt	  
entreprenörskap.	  Ingen	  annan	  skola	  i	  Stockholmsområdet	  har	  denna	  profil.	  Magnus	  och	  skolans	  
personal	  har	  pratat	  om	  innebörden	  i	  profilen	  på	  en	  studiedag	  och	  har	  många	  idéer.	  Profilen	  ska	  
märkas	  genom	  konkreta	  ak]viteter	  och	  inte	  bli	  ”tomma	  ord”.	  	  
Magnus	  beräWar	  också	  om	  planer	  på	  en	  ”fram]dsverkstad”	  i	  lokaler	  på	  Vinsta	  grundskola	  västra.	  En	  
fram]dsverkstad	  landar	  väl	  inom	  profilen	  entreprenörskap.	  En	  idé	  är	  aW	  köpa	  in	  tekniklego	  som	  är	  eW	  
legosystem	  med	  teknisk	  inriktning.	  Med	  legot	  går	  det	  ]ll	  exempel	  aW	  bygga	  fordon	  eller	  djur	  och	  
sedan	  programmera	  dem	  med	  en	  dator	  eller	  iPad.	  Tekniklego	  finns	  aW	  köpa	  med	  inriktning	  på	  olika	  
årskurser.	  Om	  deWa	  blir	  verklighet	  skulle	  klasser	  från	  Östra	  kunna	  boka	  in	  sig	  i	  fram]dsverkstaden	  och	  
gå	  dit	  och	  på	  eW	  krea]vt	  och	  roligt	  säW	  lära	  sig	  aW	  programmera	  och	  konstruera.	  Magnus	  ställde	  
frågan	  ]ll	  Vinsta	  Grundskolas	  Föräldraförening	  om	  vi	  är	  intresserade	  av	  aW	  sponsra	  uppbyggnaden	  av	  
en	  fram]dsverkstad.	  Styrelsen	  var	  posi]v	  ]ll	  idén	  och	  lovade	  aW	  återkomma	  med	  besked.	  

Skapande	  skola	  –	  film	  och	  anima6on	  
Vinstaskolan	  har	  under	  flera	  år	  sökt	  pengar	  från	  ”Skapande	  skola”.	  Pengarna	  inom	  Skapande	  skola	  
fördelas	  från	  Kulturrådet	  med	  syZe	  aW	  elever	  ska	  få	  möta	  professionella	  kulturutövare	  och	  själva	  få	  
möjlighet	  ]ll	  skapande	  på	  skol]d.	  Under	  flera	  år	  har	  skolan	  sökt	  pengar	  för	  dans.	  Nästa	  läsår	  kommer	  
Skapande	  skola-‐pengarna	  aW	  användas	  för	  aW	  ge	  eleverna	  möjlighet	  aW	  arbeta	  med	  film	  och	  
anima]on	  ]llsammans	  med	  professionella	  filmare.	  	  

Ma8ely:et	  
Under	  det	  här	  läsåret	  har	  Vinsta	  Grundskola	  deltagit	  i	  maWelyZet.	  Det	  är	  en	  satsning	  från	  Skolverket	  
(se	  en	  info-‐film	  här:	  hWps://www.youtube.com/watch?v=K0vNMu0tkxo).	  Det	  innebär	  aW	  alla	  lärare	  
som	  undervisar	  i	  maWe	  (75-‐80	  %	  av	  lärarna	  på	  skolan)	  har	  gåW	  utbildningen	  och	  fåW	  handledning	  två	  
]mmar	  i	  veckan	  kring	  sin	  matema]kundervisning.	  Nästa	  år	  kommer	  arbetet	  aW	  fortsäWa	  men	  då	  utan	  
handledning.	  Under	  nästa	  år	  frigörs	  därmed	  ]d	  för	  aW	  jobba	  vidare	  med	  andra	  utvecklingsfrågor.	  	  

Elevintaget	  6ll	  förskoleklassen	  på	  Östra:	  	  	  
60	  elever	  tas	  in	  .	  Trycket	  har	  varit	  högt.	  YWerligare	  20-‐30	  elever	  har	  sökt	  men	  har	  inte	  fåW	  plats.	  	  
Magnus	  håller	  hårt	  på	  aW	  ha	  max	  20-‐21	  elever	  per	  grupp	  i	  förskoleklassen.	  	  
Antagningen	  görs	  i	  första	  hand	  på	  syskonförtur,	  däreZer	  på	  skolpliktsbevaktningsområdet	  och	  sedan	  
om	  det	  blir	  platser	  över	  u]från	  närhetsprincipen.	  Denna	  gång	  har	  platserna	  enbart	  räckt	  ]ll	  dem	  med	  
syskonförtur	  och	  dem	  inom	  Vinsta	  Grundskolas	  skolpliktsbevaktningsområde.	  	  
Besöksdag	  för	  blivande	  elever	  i	  förskoleklass	  är	  i	  maj,	  vecka	  21.	  

http://sv.wikipedia.org/wiki/lego
https://www.youtube.com/watch?v=k0vnmu0tkxo


Elevinstag	  6ll	  högstadiet	  på	  Västra	  
Västra	  tar	  emot	  90	  nya	  elever	  nästa	  läsår.	  De	  flesta	  kommer	  från	  Bjömbodaskolan	  där	  90	  procent	  av	  
eleverna	  fortsäWer	  ]ll	  Västra.	  Från	  Östra	  väljer	  bara	  5	  av	  17	  elever	  ]ll	  Västra	  ]ll	  hösten.	  Flera	  av	  
eleverna	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	  har	  valt	  aW	  gå	  ]ll	  Spånga	  Grundskola	  (åk	  7-‐9).	  Magnus	  kommer	  
aW	  arbeta	  för	  aW	  fler	  elever	  ska	  välja	  aW	  fortsäWa	  ]ll	  högstadiet	  i	  vår	  egen	  skola	  framöver.	  

Fler	  stannar	  kvar	  i	  mellanstadiet	  
Posi]vt	  är	  aW	  allt	  fler	  elever	  på	  Östra	  väljer	  aW	  stanna	  kvar	  på	  skolan	  från	  åk	  3	  ]ll	  åk	  4,	  och	  likaså	  från	  
åk	  5	  stannar	  fler	  kvar	  ]ll	  åk	  6.	  Läsåret	  2015-‐16	  blir	  det	  två	  klasser	  i	  sexan.	  

Hyresgäster	  på	  Västra	  
Vad	  gäller	  Björnbodaskolan	  ska	  den	  byggas	  om	  och	  årskurs	  5	  och	  6	  kommer	  aW	  vara	  inhysta	  på	  Vinsta	  
Grundskola	  Västra	  i	  höst.	  Björnbodaskolan	  är	  dock	  forparande	  en	  egen	  skola	  med	  egen	  rektor,	  även	  
om	  skolan	  hyr	  lokaler	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Västra.	  

Ny	  biträdande	  rektor	  på	  Östra	  
Johan	  Sjöberg	  är	  rekryterad	  som	  biträdande	  rektor	  på	  Östra	  och	  börjar	  i	  augus].	  Just	  nu	  är	  han	  
föräldraledig.	  

Lokalsitua6onen	  	  
Skolan	  undersöker	  möjligheten	  ]ll	  nya	  lokaler	  för	  klubben	  ]ll	  hösten.	  Det	  kommer	  inte	  aW	  bli	  någon	  
ny	  paviljong	  utan	  verksamheten	  kommer	  aW	  finnas	  i	  skolans	  befintliga	  lokaler	  på	  något	  säW.	  
Den	  ”Musikstudio”	  vi	  har	  varit	  beredda	  aW	  sponsra	  med	  material	  har	  skolan	  just	  nu	  svårt	  hiWa	  lokaler	  
för.	  	  Projektet	  läggs	  därför	  på	  is	  för	  ]llfället.	  

Överraskningen	  
Blir	  en	  uplykt	  för	  skolans	  elever	  (den	  är	  forparande	  hemlig).	  Föräldraföreningen	  har	  erbjudit	  sig	  aW	  
sponsra	  en	  av	  ak]viteterna	  under	  uplyktsdagen	  men	  troligen	  blir	  det	  inget	  av	  med	  just	  den	  delen.	  

Terminsstarten	  	  
Magnus	  vill	  tydligt	  fira	  aW	  skolan	  börjar	  vid	  terminsstarten	  i	  höst.	  Vi	  är	  villiga	  aW	  sponsra	  en	  
terminsstartsak]vitet	  för	  aW	  bidra	  ]ll	  deWa	  evenemang.	  EZersom	  föreningens	  ekonomi	  är	  begränsad	  
måste	  vi	  emeller]d	  komma	  fram	  ]ll	  vad	  vi	  vill	  lägga	  pengarna	  på.	  Vi	  ska	  återkomma	  med	  besked	  ]ll	  
Magnus.	  

Föreläsning	  vid	  vårt	  årsmöte	  
Vi	  vill	  gärna	  ha	  eW	  samarrangemang	  med	  skolan.	  Magnus	  ]psar	  om	  föreläsaren	  Anna	  Tebelius	  Bodin	  
som	  föreläste	  om	  inlärning,	  läxhjälp	  och	  hur	  hjärnan	  fungerar,	  på	  Vinstagårdsskolan	  förra	  läsåret.	  
Anna	  Wistrand	  i	  styrelsen	  får	  i	  uppdrag	  aW	  gå	  vidare	  med	  deWa	  förslag,	  	  genom	  aW	  kontakta	  Anna	  	  
Tebelius	  Bodin	  för	  aW	  se	  vad	  hennes	  föreläsningar	  kostar	  och	  om	  hon	  har	  ]d	  aW	  komma	  ]ll	  oss	  i	  
september.	  

Solhemskolan	  har	  haZ	  informa]on	  om	  droger.	  Kanske	  passar	  informa]onen	  mer	  för	  föräldrar	  som	  har	  
barn	  på	  Vinsta	  grundskola	  västra?	  Vi	  beslutar	  aW	  avvakta	  med	  deWa.	  



Bidrag	  
Föräldraföreningen	  har	  ]psat	  skolan	  om	  Vetenskapens	  hus.	  Vetenskapens	  hus	  erbjuder	  ak]viteter	  
som	  är	  hands	  on-‐experiment	  med	  modern	  forskarutrustning	  inom	  biologi,	  fysik,	  kemi,	  matema]k	  och	  
teknik,	  dels	  i	  laboratorier	  vid	  AlbaNova	  universitetscentrum	  och	  dels	  i	  Naturens	  Hus	  i	  Bergianska	  
trädgården.	  	  Magnus	  har	  skickat	  vidare	  informa]on	  om	  Vetenskapens	  hus	  ]ll	  personalen.	  	  
Vi	  beslutar	  aW	  föreningen	  under	  nästa	  läsår	  ska	  ge	  lärarna	  möjlighet	  aW	  söka	  bidrag	  från	  oss	  för	  aW	  
kunna	  åka	  med	  elever	  ]ll	  Vetenskapens	  hus.	  Lärarna	  på	  skolan	  ska	  alltså	  kunna	  söka	  bidrag	  för	  deWa	  
eller	  för	  kulturak]viteter	  som	  vanligt.	  	  Om	  vi	  har	  god	  ekonomi	  kanske	  vi	  kan	  erbjuda	  möjlighet	  aW	  ge	  
bidrag	  ]ll	  båda.	  Vi	  får	  faWa	  beslut	  om	  deWa	  inför	  nästa	  läsårsstart.	  	  

Trivselledare	  	  

Föräldraföreningen	  har	  ]psat	  skolan	  om	  Trivselprogrammet	  som	  är	  en	  metod	  för	  skolor	  aW	  få	  ökad	  
ak]vitet,	  trygghet	  och	  struktur	  på	  rasterna	  i	  grundskolan.	  Magnus	  har	  tagit	  frågan	  vidare	  ]ll	  lärarna	  
som	  är	  posi]va.	  Skolan	  funderar	  på	  aW	  avsluta	  samarbetet	  med	  Friends	  för	  aW	  istället	  stärka	  det	  egna	  
värdegrundsarbetet.	  AW	  avsluta	  samarbetet	  med	  Friends	  kan	  frigöra	  resurser	  för	  införandet	  av	  
Trivselprogrammet.	  	  En	  återstående	  fråga	  är	  vad	  Trivselledarprogrammet	  kostar.	  	  Föreningen	  kan	  
tänka	  sig	  aW	  vara	  medfinansiärer	  ]ll	  Trivselprogrammet	  men	  vill	  aW	  skolan	  ska	  driva	  det	  hela.	  	  

Fri6dspersonal	  
Det	  finns	  2.5	  tjänster	  på	  fri]ds	  i	  årskurs	  2.	  

Specialpedagogiskt	  stöd	  
Föräldraföreningen	  har	  fåW	  in	  synpunkter	  från	  föräldrar	  som	  upplever	  aW	  kunskapen	  om	  stödinsatser	  
och	  bemötande	  av	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  skiljer	  sig	  mycket	  inom	  de	  olika	  arbetslagen.	  En	  del	  
lärare	  har	  mycket	  goda	  kunskaper	  medan	  andra	  har	  bristande	  erfarenhet.	  Föräldrarna	  menar	  också	  
aW	  det	  är	  av	  största	  vikt	  aW	  även	  fri]dspersonalen	  har	  kunskap	  om	  funk]onsnedsäWningar	  och	  deras	  
konsekvenser,	  så	  aW	  personalen	  kan	  ge	  bra	  stöd	  och	  bemötande.	  Magnus	  beräWar	  aW	  lärare	  och	  
fri]dspersonal	  träffar	  specialpedagog	  var	  14	  dag	  för	  aW	  prata	  om	  hur	  de	  kan	  ge	  stöd	  ]ll	  elever	  som	  
behöver	  det.	  Han	  menar	  dock	  aW	  alla	  medarbetare	  behöver	  kunskapspåfyllning	  varje	  år	  och	  är	  
medveten	  om	  aW	  olika	  lärare	  har	  olika	  mycket	  kunskaper	  i	  nuläget.	  	  

Rymning	  
Skolan	  har	  seW	  över	  sina	  ru]ner	  när	  eW	  barn	  rymmer.	  DeWa	  kopplat	  ]ll	  en	  incident	  under	  terminen	  då	  
eW	  barn	  avvek.	  	  

Glosboken	  
Skolan	  kommer	  inte	  betala	  för	  denna	  digitala	  tjänst	  fortsäWningsvis.	  	  

Västra	  och	  förbifart	  Stockholm	  
Arbetet	  med	  Förbifarten	  ska	  inte	  påverka	  arbetsmiljön	  och	  undervisningen	  på	  Vinsta	  grundskola	  
Västra	  enligt	  Trafikverket.	  

Kulturombud	  
Finns	  det	  kulturombud	  på	  skolan?	  Magnus	  kollar	  upp	  deWa	  och	  återkommer	  ]ll	  oss.	  



Interna	  styrelsefrågor:	  
Vi	  går	  igen	  kallelse	  ]ll	  extrastämma	  och	  klassombudsmöte	  

Förberedelser	  inför	  Vinsta	  grundskolas	  dag	  
Vi	  behåller	  samma	  fördelning	  för	  klasserna	  som	  förra	  året.	  Anna	  Gyllencreutz	  ska	  gå	  igenom	  
eedovisningformuläret	  och	  uppdatera	  deWa.	  Vi	  uppmanar	  ]ll	  större	  bredd	  i	  vinster,	  inte	  bara	  godis.	  
Brandkåren	  kommer	  dit	  och	  visar	  sina	  brandbilar.	  	  

Namnbyte	  
Vi	  beslutar	  aW	  vi	  ändrar	  vårt	  namn	  och	  förkortningen	  ]ll	  Vinsta	  grundskolas	  föräldraförening,	  VGFF.	  
Vi	  beslutar	  aW	  lagra	  våra	  digitala	  dokument	  på	  eW	  säkert	  säW	  via	  en	  molntjänst.	  Johan	  ska	  mejla	  ut	  en	  
instruk]on	  ]ll	  styrelsen	  om	  hur	  deWa	  ska	  hanteras.	  Undertecknade	  pappersoriginal	  lagras	  i	  vår	  pärm	  
på	  skolan.	  

Trafikfrågor	  
Vi	  har	  inte	  fåW	  någon	  respons	  från	  Trafikkontoret	  på	  vår	  skrivelse.	  	  
Laura	  Hellquist	  har	  lämnat	  trafikutskoWet.	  	  

	  	  
Justeras	  	   	   	   	  

Annika	  Wallin	  	  	   	   Johan	  Tufvesson	  

Ordförande	   	   	   Sekreterare	  


