
 

 

 
Protokoll årskursombudsmöte 2016-11-22 
 
Plats: Vinsta grundskola östra, personalrummet 
 
Ordförande: Annika Wallin 
Sekreterare: Björn Kindenberg 
Närvarande från skolan: rektor Fredrik Boström och biträdande rektor Pelle Wikingsson. 
Närvarande ombud och övriga föräldrar: Se bifogad lista. 
 

 

Presentationsrunda 

Annika Wallin förklarade mötet öppnat och alla närvarande fick presentera sig kort. 

 

Hälsoprofil 

Fredrik Boström presenterade Vinsta grundskolas tankar om sin hälsoprofil. På västra pågår bland annat det 
så kallade pulsprojektet där elever i årskurs 7 och 8 medverkar. Projektet vill undersöka om pulsträning på 
skoltid förbättrar elevernas studieresultat. På Östra har hälsoarbetet hittills främst handlat om 
friskvårdsveckan på våren. Skolan har nu tillsatt en grupp för att skapa en röd tråd i hälsoarbetet från 
förskoleklass upp till årkurs 9. Gruppen ska också sammanfatta skolans målsättning med hälsoarbetet och 
ta fram en handlingsplan. Föräldraföreningens hälsoutskott kommer att ha dialog med den här gruppen. 
Innevarande läsår blir ett "avstampsår" då hälsoprofilen ska förankras internt och börja ge avtryck i skolans 
verksamhet och i alla årskurser. (Skolan har och haft entreprenörskap som profil och strävar efter att ha ett 
entreprenöriellt förhållningssätt.) 
 
Mötet diskuterade innebörden av ordet hälsa. Några punkter:  

* Hälsa är ett helhetsbegrepp, såväl fysisk som psykisk. 

* Ett genusperspektiv och jämlikhetsperspektiv är viktigt, så att inte hälsoarbete begränsas till aktiviteter 
som enbart gynnar och lockar dem som redan idrottar. 

* Återkommande kortare avbrott, även under lektionstid, för aktivitet kan vara ett sätt att hålla 
koncentrationen uppe och påminna elever och personal om vikten av rörelse. 

* Hälsoperspektivet omfattar också kost, hygien, näringsriktig mat och medvetenhet om vikten av goda 
matvanor. 

* Nyare hjärnforskning visar att fysisk aktivitet har minst lika stor betydelse för att hålla hjärnan i trim, som 
”hjärngympa” i form av intellektuella uppgifter.  

* Att arbeta med frågor som berör stress och stresshantering är hälsofrämjande. 

* Friluftsdagar nämndes som en lovvärd företeelse 

* Fri lek är en viktig del av ett psykiskt hälsofrämjande arbete, och för att barnen ska komma igång med fri 
lek behöver de både tid och utrymme 

* Även tiden utanför skolan, närmare bestämt förflyttning till och från skolan, bör ses som ett viktigt tillfälle 
till rörelse. 

* Det är bra om skolan kan ha en dialog med föräldrar och informera om önskvärda hälsofrämjande 
aktiviteter där hem och skola kan samverka. 

 



 

 

 

Läxor 

Mötet diskuterade fördelar, nackdelar, svårigheter och utmaningar med läxor ur ett föräldraperspektiv.  

* Läxor upplevdes av flera föräldrar som något positivt, för att de grundlägger goda studievanor och ger 
föräldrar en inblick i skolans arbete 

* Ett argument mot läxor var att värna barnens fritid och ge utrymme för rekreation. 

* Ett annat argument mot är att läxor kan bidra till att förstärka ojämlikhet. Förutsättningarna för att få 
hjälp med läxor i hemmet är mycket varierande, beroende på skillnader i språkbehärskning, studievana, 
social situation med mera.  

* Föräldrar önskade tydlighet kring läxans syfte, till exempel att tydligare skriva om läxan handlar om att 
utveckla planeringsförmåga, studieteknik osv. Detta är viktigt för att både barn och föräldrar ska kunna 
uppleva läxorna som meningsfulla.  

* Det är viktigt att läxan är genomtänkt och inte ges på slentrian. 

* Det är bra om läxorna är tydliga, konkreta och avgränsade, så att man som förälder vet när läxan är klar.  

* Innehållet i läxan i ett större sammanhang behöver bli tydligt (Vinsta grundskola planerar att ta fram en 
"läxbroschyr" i detta syfte inför nästa läsår) 

 

 

Trivselregler 

Fredrik presenterade skolans trivselregler och mötet diskuterade dem: 

* Mötet uppskattade tydligheten i reglerna, men det kan vara viktigt att ord som "respekt" balanseras av 
ord som "omtanke". Eleverna själva uppskattar dock formuleringarna 

* Vid sidan av trivselregler är det viktigt med tydlighet i fråga om konsekvenser, exempelvis i form av en 
åtgärdstrappa 

* Konsekvenserna behöver också vara tydligt kommunicerade till elever, för att skapa trygghet kring de 
gemensamma reglerna 

* Fritids omfattas också av de gemensamma trivselreglerna  

* En vanlig "regelöverträdelse" är olämpligt språk, mycket på grund av att eleverna har en annan syn än 
vuxna på vad som är olämpligt och de möter andra referensramar för språkbruk i sociala medier 

 
 

 

Föräldravandring 

Föräldravandringarna har pågått under hösten. Förra hösten vandrade rekordmånga föräldrar. Fredrik 
Boström berättade att Vinsta grundskola östra är den enda skola som har regelbundna föräldravandringar i 
vårt närområde just nu. Polisen och fältassistenterna är mycket angelägna om att vi fortsätter med detta 
och betonar att vandringarna gör nytta.  
Uppslutningen på vandringarna i höst har varit god i flera årskurser men lägre än förra året, och betydligt 
sämre än förväntat i några årskurser. Mötet diskuterade hur man kan öka engagemanget i alla årskurser. 

* Ett förslag var att koncentrera vandringarna till de veckor på våren då unga är ute mer 

* Föräldraföreningen kan informera ännu mer om syftet med vandringarna. Text finns idag på hemsidan 
och föreningen informerar på höstterminens första föräldramöte men det kan behövas ännu mer 
information om vad som är nyttan med vandringarna. En idé är att skapa ett material – kanske en film 
eller en text – där en representant från polisen och fältassistenterna kan understryka vikten av 
föräldravandringar och vad de bidrar med. 

 



 

 

 

Övriga frågor 

 
Utökad markyta för skolan 
Intill Vinsta grundskola östra ligger en förskola som heter Björkbacken. De har en del av sin verksamhet i 
det gröna hus som ligger bakom skolans mellanstadielänga. Det gröna huset är uttjänt och kommer att rivas 
sommaren 2017. Därefter tillfaller marken Vinsta grundskola.  
 
Trafik 
På senare tid har flera ”när-ögat-situationer” då barn varit nära att bli påkörda inträffat vid dop-off-zonen 
på Vinstavägen. Det är en mycket rörig och farlig trafiksituation där på morgnarna när föräldrar ska lämna 
sina barn. Frågan väcktes om drop-off-zonen eventuellt behöver stängas av.  
 
Trafikkontoret planerar trafikmiljöförbättrande åtgärder i form av en mittrefug mellan busshållplatserna på 
Vinstavägen under 2017.  Den kommer att göra det omöjligt att köra om bussar som står vid 
busshållplatserna. Det finns även en plan på särskild cykelmarkering eller upphöjd cykelbana längs 
Vinstavägen men i dagsläget finns inga beslut kring detta. 
 
Mobiltelefoner 
Skolans nuvarande regler säger att elever i förskoleklass upp till årskurs 3 ska ha sina telefoner undanlagda 
eller inlåsta under hela skoldagen. I årskurs 4 har regeln varit att mobiltelefonerna inte är tillåtna på 
lektionstid. Klubben har haft regeln att det tillåtet att spela inomhus vissa tider och dagar. Det har varit 
oklart vilka regler som gäller på raster och utomhus på skolgården. Ett förslag på mötet var att införa 
mobilfri skolgård – det vill säga att så fort eleven kommer in på skolans område så ska mobiltelefonen 
packas ned i väskan eller låsas in i skåp, oavsett tid på dagen. Mobiltelefonreglerna kommer att bli 
förtydligade i de reviderade trivselreglerna. 
 
Rastvakter 
Föräldrar upplever att skolans rastvakter saknar överblick över skolgårdsytan och är ojämnt fördelade över 
denna. Skolan arbetar med att förbättra detta.  
Många upplever det som en stor förbättring att all rastvaktande personal numera har gula västar.  
Fler vuxenstyrda aktiviteter efterfrågas, vuxendeltagande i barnens aktiviteter är ett bra tillfälle att 
förmedla såväl skolans trivselregler som värdegrundsarbete. 
 
Skolfotokatalog 
Kvaliteten i skolfoto och skolfotokatalog har upplevts som mindre bra. Det finns olika alternativ för skolan, 
ett kan vara att skolan själv organiserar fotografering. Skolfotokatalog efterfrågas av många föräldrar. 
Många uppskattar också möjligheten till syskonfoto och individuella bilder men andra upplever att dessa 
bilder är för dyra och av för låg kvalitet.  
 
Kvarglömda kläder 
Rutiner efterfrågas för hantering av kvarglömda kläder med regelbunden utsortering och tydligt anvisad 
plats för uppsamling av kvarglömda effekter. Kanske kan vi sätta upp en klädlina på Vinsta grundskolas dag 
med kvarglömda kläder. Det som ingen tagit med sig hem så kan vi skänka till någon organisation. 
 
 

Sekreterare      Justerat av ordförande 

 

Björn Kindenberg     Annika Wallin 
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