
 

Vinsta grundskolas föräldraförening, styrelsemöte 7 juni 2016 
 

Närvarande från styrelsen: Ann Lindmark (sekr denna gång), Annika Wallin (ordf), Charlotte 

Andersson, Henrik Björnek och Lisa Lysén. Frånvarande: Björn Kindenberg och Johan Tufvesson.  

Från skolan deltog biträdande rektor Johan Sjöberg. 

 

1. Information från skolan 

- Personalen planerar och packar inför den interna flytten. 

- Tjänstefördelningen till hösten är nästintill klar, rekrytering av ett par tjänster återstår. 

- Som tidigare informerats kommer mellanstadieeleverna från Björnbodaskolan att 

organisatoriskt tillhöra Vinsta grundskola från och med hösten 2016. Mellanstadieenheterna 

kommer att kallas Västras Mellanstadium och Östras Mellanstadium. 

- Specialpedagogen Jorge Castillo slutar på skolan och Åsa Öberg tar vid. Skolan kommer att 

rekrytera en speciallärare. 

 

2. Datum i höst  

Den 23 augusti har styrelsen sitt första sammanträde på höstterminen. Skolan är inbjuden att delta 

då. Vi planerar för årsmöte den 21 september men dagen kan ändras beroende på föreläsarens 

önskemål och möjlighet att medverka. 

 

3. Föreläsningar 

Vi har valt att söka föreläsare, till årsmötet, inom temat rörelse och träning. Charlotte ser över 

möjligheten att bjuda in Kalle Zackari Wahlström som är känd bland annat från tv-programmet 

Gympaläraren. 

 Eventuellt kan vi erbjuda ytterligare en föreläsning under nästa verksamhetsår. Ann har kontaktat 

Stockholm stad och ska få återkoppling från berörd projektledare då det finns möjlighet att ordna 

föreläsning gällande trygga skolvägar och hur vi alla kan bidra till att skapa dessa. 

Från Sthlm stads hemsida:  

 

”Vi har tagit fram en plan för säkra och trygga skolvägar, för att resor till och från 

skolor i högre grad ska ske utan bil och fler ska kunna gå och cykla till och från 

skolan. Biltrafiken runt skolorna har ökat under en längre tid eftersom fler 

föräldrar skjutsar sina barn till skolan och fritidsaktiviteter med bil. Trafikmiljön är 

inte byggd för att klara av den ökade trafiken. Det leder till en otrygg miljö för 

barnen och en rörig trafiksituation vid många av stadens skolor. Med planen vill vi 

öka tryggheten och säkerheten för våra barn genom att minska biltrafiken och 

sänka hastigheterna i skolornas närmiljö, samt ge barnen bättre förutsättningar 

för att gå och cykla till skolan. Insatserna kan vara beteendepåverkande eller 

fysiska åtgärder, eller både och.” 

 

4. Fixardag 

Fixardagarna är bra tillfällen för föräldrasamverkan. Vi planerar för en fixardag förslagsvis den 17 

september. Skolan pratar internt om vad som kan vara lämpliga uppgifter. Johan Sjöberg håller i det. 

På fixardagen bjuder vi i föräldraföreningen på korv med bröd. 



 

 

 

5. Slut på flytt-karusellen varje år 

För några år sedan fick föreningen in önskemål från elever som ville ha ett musikrum för att kunna 

spela upp, spela in och skapa musik. Vi har sedan dess lovat skolan ekonomiskt bidrag till inköp för 

att kunna ordna ett sådant rum, men brist på lokaler har hindrat. Finns möjligheter att ta upp idén 

med musikrum nu när musiksal, bibliotek och Klubben flyttar till Solgården? Johan ställer sig positiv 

till detta men ska undersöka saken vidare. Någon i personalen måste ha ansvar och ljudet/musiken 

från rummet får inte störa andra verksamheter (till exempel Kulturskolans lektioner).  

 

6. Värdeskåpen 

Åk 4 och 5 får ny inredning i sina kapprum, med låsbara skåp. Vad gör vi med de värdeskåp som 

föräldraföreningen och skolan köpte in under hösten? Antingen kan de flyttas till lågstadiet så att till 

exempel elever i åk 3 kan få använda dem – eller till omklädningsrummen utanför idrotten. Kanske 

räcker skåpen till båda platserna? Styrelsen överlämnar beslutet till skolan som ska förvalta skåpen 

på bästa sätt.   

 

7. Miljön runt Ungan – förskoleklassens skolgård 

Flera föräldrar har ställt frågan om det går att utveckla miljön runt Ungan med tanke på lek och 

trygghet. Biträdande rektor Johan svarar att skolan håller på att ta fram en plan för skolgården runt 

Ungan. 

 En annan fråga som skolan funderar på är om trafik- och parkeringssituationen påverkas av att de 

yngsta eleverna flyttas till Ungan. Gällande trafiken får vi se hur det går till hösten. Vi tror att det 

kommer att fungera bra med parkeringsplatsen, men högre tryck på avlämningszonen vid 

Vinstavägen är nog att vänta.  

 

8. Rastverksamhet 

Föräldrar – och elever – har önskat mer vuxenledda aktiviteter, mer interaktion mellan barn och 

vuxna på rasterna och mer lekmaterial. Föreningen har också fått frågor om vem som har ansvar för 

rastaktiviteterna och hur rastvärdsystemet fungerar. Johan berättar att det är ett nytt arbetssätt på 

gång gällande rastverksamheten till nästa läsår. Då kommer det att bli både styrda (vuxenledda) 

aktiviteter och fria aktiviteter. En person på skolan ska ha huvudansvar för rastverksamheten. Även 

övrig personal, rastvakter/värdar ska få tydliga ansvarsområden och uppgifter. 

 

9. Idrotten 

Föräldrar och elever har efterfrågat kursplanen i idrott. Under hösten har emellertid sjukskrivningar 

bland personal påverkat situationen i denna fråga. Föreningen kommer att följa upp i höst. 

 Föreningen har också fått kännedom om att det är ofräscht i tjejernas duschar. Skolan har 

utvärderat städningen där och kommit fram till samma slutsats och kontaktat städbolaget om detta.  

 

10. Mobilanvändning och skärmtid på skolan 

Vi ajournerar denna fråga till nästa möte i augusti. 

 

 



 

11. Skolmaten 

Skolan ser över möjligheten att bygga ut köket på Vinsta Västra och få maten levererad därifrån. Just 

nu undersöker man detta, och andra, alternativ. Johanna Ros i skolmiljöutskottet har denna fråga och 

hon/föräldraföreningen följer upp utvecklingen efter sommaren.  

 

12. Sötsaker i skolan 

En förälder har ställt frågan om hur ofta skolan bjuder på sötsaker, kakor, glass mm. Biträdande 

rektor berättar att skolan serverar sötsaker vid en del högtider som fettisdagen, påsk, 

sommaravslutningen och till jul. Det kan också förekomma popcorn vid enstaka tillfällen. I några 

årskurser på mellanstadiet har barnen bakat till varandra och bjudit på fredagar. Styrelsen och rektor 

delar upplevelsen att det inte förekommer särskilt mycket sötsaker i skolan, men vi tar förstås 

intresserat del av information om föräldrar och barn har andra erfarenheter.  

 

13. Utvecklingssamtalen 

Tidigare har föräldrar kunnat boka utvecklingssamtal på skolwebben. I år har tider delats ut i de flesta 

årskurser. I förskoleklassen har föräldrar fått skriva upp sig på listor i hallen. Inför nästa läsår önskar 

föräldrar att utvecklingssamtalen bokas på skolwebben (inte på lappar) och att de tider som tilldelas 

föräldrar ligger efter klockan 14.00 och under mer än två dagar. Då ökar möjligheten att byta för dem 

som fått tider som inte passar. Det vore också bra om föräldrar och elever kunde få återkoppling i 

samtliga ämnen på utvecklingssamtalen (inte bara kärnämnena eller de ämnen som läraren själv 

undervisar i). Det finns också önskemål om att få mer information om vilka betygsmål som skolan 

arbetar utifrån och hur skolan och lärarna tänker kring att alla elever ska kunna nå sin fulla potential.  

 

14. Uppföljning EHT 

I början på hösten kommer skolan att ge oss återkoppling om vad som hänt efter att 

föräldraföreningen gett återkoppling på elehälsoplanen. 

 

 

Interna frågor i styrelsen 

 

1. Swish  

På Vinsta grundskolas dag kom cirka 900 kr in via Swish. Vi tror att enkelheten att betala kommer att 

ge fler medlemsintäkter till nästa läsår och väljer att göra ett försök. Henrik kontaktar banken för att 

skapa ett swish-konto.  

 

2. Sommargåva till personalen  
Charlotte har ordnat en korg med godsaker, att ställas fram i personalrummet inför avslutningen. 

Johan Sjöberg överräcker korgen och hälsar från oss föräldrar.  

 

3. Trafik 

- Trafikkontoret meddelar att planeringsarbete pågår gällande utformning av stopphållplats 

för buss samt genomgående gångbana. Även en upphöjning av övergångsstället där 

trafiksignalen finns ingår i arbetet just nu. Byggstart möjligt först 2017. 



 

- Önskemål om båge över gång/cykelbana mellan skolan och Fsk Björkbacken samt en vid 

vändplanen vid Vinsta Skolgränd är ett ärende för stadsdelen och skickas via TyckTill: 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/  

Ann skickar in en anmälan och föreslår att skolan gör detsamma. 

- Brevet gällande Västra och förfrågan om flytt av upplaget i anslutning till skolgården har 

skickats vidare till Exploateringskontoret. Annika följer upp. 

- Inget nytt från trafikutskottet. 

 

4. Medlemsbrev i samband med terminsslut 

Annika skriver utkast till medlemsbrev som styrelsen får möjlighet att kommentera. I brevet ska vi 

informera om datum för årsmötet och föreläsningen, så Annika inväntar besked och beslut. 

 

5. Vinsta grundskolas dag  

Styrelsen har utvärderat Vinsta grundskolas dag. Annika ska sammanfatta detta i en text. 

 

6. Föräldravandringarna 

Lisa rapporterar om resultatet denna termin och idéer om vi hur kan peppa vid terminsstart. 

 

7. Bidragsfrågan 

Fyra av sex årskurser har ansökt om bidrag. I höst ska vi gå ut med skriftlig information till alla 

mentorer om vad vi beviljar bidrag för och hur vi tänker kring bidragen.  

 

 Sekreterare   Justerat av ordförande 

Ann Lindmark    Annika Wallin 

 


