Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 6 oktober 2015.
18.30 i personalrummet på Östra.
Närvarande: Annika Wallin (ordf), Lisa Lysén, Henrik Björnek, Ann Lindmark, Charlotte
Andersson, Björn Kindenberg och Johan Tufvesson (sekr).
Från skolan medverkade rektor Magnus Johansson och biträdande rektor Johan Sjöberg.
Skolans information
Cirka 20-25 procent av personalen är ny på Östra och Västra, mestadels beroende av att skolan
växer och en del pensionsavgångar. Rekryteringar pågår fortfarande och ytterligare en tjänst, en
förstärkning på fritids, är på gång. Två tjänster är tillsatta på Östra: en ny textillärare tillträder efter
jul och ny lärare till årskurs fem efter höstlovet.
Regeringens lågstadiesatsning
En IT-pedagog inom F-3 är skolans önskemål och en tjänst är utlyst. Skulle ytterligare resurser
tillkomma är önskemålet fler tjänster på fritidshem.
Skadegörelse
Skolan har utsatts för stenkastning och fönster har krossats under helgen. Skolan utreder misstankar
om vilka som kan vara inblandade.
Bidrag till utflykten
Ett tack till VGFF för vårt bidrag till bussarna vid utflykten till Skansen kommer i nästa rektorsbrev
och på skolans hemsida.
Trafikfrågor
Den 9 september klockan 7.30-8.30 träffades representanter för Trafikkontoret, VGFF, skolan och
Björkbackens förskola på Vinstavägen. Mötet genomfördes på plats för att få en bild av
trafiksituationen. Flera av de problem som vi upplever i vardagen märktes väl denna morgon –
omkörningar, höga hastigheter och barn som har svårt att korsa Västergöksvägen på ett tryggt sätt.
Även Vinsta skolgränd och cykelvägen bakom skolan inspekterades med tanke på underhållsbehov,
framkomlighet och säkerhet. Mötet resulterade i en rad förslag från Trafikkontoret, bland annat
timglashållplats för bussarna som skulle medföra minskad framkomlighet och därmed lägre
hastigheter precis utanför skolan. Trafikkontoret har emellertid inte startat något projekt ännu kring
detta så någon tidplan finns ej. En effekt av mötet blev också att häcken vid drop-off-zonen på
Vinstavägen nu är klippt med mycket bättre sikt som följd, och att cykelförbudet på den lilla smala
vägen bakom skolan tagits bort.
Uppföljning av ”nära ögat incident”
Skolan har uppmanat föräldrar att anmäla ”nära-ögat-incidenter” i trafiken. En förälder har
rapporterat, via föreningen, att det varit flera sådana incidenter på parkeringen bakom idrottshallen.
Det är främst elever som ska till Ungan (åk 2) som börjat gena över parkeringen. Många har
sparkcykel och vid flera tillfällen har det varit nära att barn har blivit påbackade. Skolan har tagit
upp frågan med föräldrar och elever i åk 2.

Mobiltelefoner under skoltid
Föräldrar har ställt frågan om det finns undantag från skolans policy om att alltid ha ”mobilen i
väskan” på skoltid. På utflykten till Skansen fick barnen till exempel fotografera med mobilerna. En
del barn som lämnat mobilen hemma – för att följa skolans regler – var besvikna. Bra om man som
förälder vet vad som gäller och kan stötta skolans regler.
Värdefack för mobiler
Föräldrar har förståelse för att lärare inte vill ta ansvar för en stor mängd mobiler. Många barn
behöver emellertid ha sina mobiler efter skoltid och det är ett problem att mobilerna ligger i barnens
obevakade väskor där de kan bli stulna. Flera föräldrar har hört av sig till föreningen i denna fråga.
VGFF har undersökt möjligheten att köpa in små förvaringsfack för mobiler och andra mindre
värdesaker. Skåpen ska ha hänglås för att det inte ska bli problem med borttappade nycklar till fasta
lås. Föräldraföreningen skulle kunna lägga upp information på sin hemsida om att det är vi som
köpt in skåpen och att skolans försäkring inte täcker stölder i skåpen. Kostnaden för att köpa in ett
förvaringsfack per elev i åk 3-5 skulle emellertid bli ca 50 000 - 70 000 kr. Priset utgör alltså ett
stort hinder. Det är också viktigt att hitta plats till skåpen men skolan är positiv till idén. Charlotte
Andersson i styrelsen får i uppgift att leda fortsatt research för att hitta skåp i en prisklass som vi
skulle ha råd med.
Årskursbaserat tänk eller klassbaserat
Föreningen undrar om skolan ändrat policyn om årskursbaserat tänk och återgått till ett klassbaserat
system? VGFF har fått signaler om att informationen blivit allt mer uppdelad på klasser detta läsår,
och inte längre går till hela årskursen samtidigt. Detta är inte en önskvärd utveckling menar skolan.
Skolan ska arbeta årskursbaserat, menar Johan och Magnus. Alla årskurser ska ha veckobrev och de
ska skickas en gång i veckan. (Blogg är frivilligt.)
Resor på skoltid
Skolan har fattat beslut att inte längre tillåta klassresor med lärare under skoltid. Skolan vill att
resorna sker på helger eller lov, eller på de två dagar som skolan beviljar ledigt utan särskilda skäl..
Skolan ställer sig frågande till syftet med resor som idag oftast fungerar som avslutning för elever
som ska sluta på skolan. Man skulle hellre se resorna som starten på något nytt – till exempel i
början av årskurs fyra eller årskurs fem. Vi diskuterar frågan och återkommer till den vid ett senare
möte.
Ändring av klassbetäckningar
Alla klasser ska fortsättningsvis heta a, b och c. Tidigare har bland annat färger och metaller
använts som klassnamn. Skolan vill ha ett enhetligt system. Det är dock möjligt att heta till exempel
1a grön. Färgen är dock bara ett tillägg. Det riktiga namnet är a, b, c.
Styrelsemöte
När skolledningen är med är börjar våra möte kl 18.00 utifrån detta önskemål.
Klassombudsmöte, Vinsta grundskolas dag och fixardag
•   Vi beslutar att nästa klassombudsmöte ska genomförs på Vinsta grundskola Västra. Tema:
Så hanterar skolan regeringens lågstadiesatsning och annat. Mötet genomförs onsdagen den
18 november 18.30.
•   Vinsta grundskolas dag genomförs den 25 maj.
•   Skolan återkommer om nytt datum för fixardagen.

Specialpedagogiskt stöd
Föräldraföreningen har fått in frågor om skolans specialpedagogiska stöd. Det har dels handlat om
att föräldrar inte känner till vilket stöd som finns att få, liksom att stödet inte är likvärdigt i olika
klasser. Magnus har därför bjudit in elevhälsoteamet till vårt möte i december.
Målet ska dock vara en god föräldradialog. Har föräldrar synpunkter på hantering och bemötande av
elever och föräldrar, är det viktigt att kontakta lärare eller skolledning. Föreningen skickar med en
önskan om att skolan ska fortsätta att vara positivt inställda till all den information som föräldrar
vill ge och visa intresse och nyfikenhet inför det som föräldrar vill berätta. Skolan ska också ta fram
rutiner för hantering av klagomål från föräldrar.
Dialog om våra bidrag.
Vi vill ha dialog med lärarna om vad de vill använda bidragen till, vad vi ska bekosta och vad
arbetslagen ska stå för så att vi får ett så bra samarbete som möjligt. Vi beslutar att föreningen ska
medverka på en rektorskvart under hösten. Annika kontaktar Johan om detta.
Ergonomi
Hur arbetar skolan med ergonomi när barnen sitter vid datorer och paddor? Vi ser gärna att detta
kan vara en punkt på skyddsronden.
Övriga frågor
Rektor Magnus Johansson har sagt upp sig och kommer att sluta efter höstterminens slut.
Rekryteringsprocessen är igång. Förmodligen uppstår ett glapp på ca en eller två månader innan ny
tillträder i början på nästa år. Vi i föreningen tycker att det är mycket tråkigt att Magnus lämnar och
kommer att framföra önskemål kring tillträdande rektor till utbildningschefen. Annika får i uppdrag
att ringa Gunnar Wohlin.
Våra interna frågor.
Vi beslutar att vi ska lägga upp bilder på styrelsen på hemsidan. Alla mailar bild till sekreteraren.
Klassombud
Vi saknar fortfarande ombud i vissa klasser. Vi är tydliga med att man är ombud för hela årskursen,
inte för bara en klass. Vi beslutar därför att byta namn på klassombuden till årskursombud.
Politikerpåverkan
Johan får i uppdrag att bjuda in företrädare från utbildningsförvaltningen till vårt möte den 3
november. Vi vill bland annat prata om den framtida ombyggnaden av skolan.
Vi har fått bra kontakt journalist på lokaltidningen Mitt i, kan vara bra för att få uppmärksamhet
kring vissa situationer i media.
Informationen på föräldramötena har fungerat bra och det verkar som alla är nöjda med vår
medverkan.
Föreläsningen som vi ordnade efter årsmötet tillsammans med skolan lockade många. Vi funderar
på vad vi skulle kunna ha föreläsare till nästa årsmöte.
Justeras

Sekreterare

Annika Wallin

Johan Tufvesson

