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Välkomnande samt presentation 
Ordförande i VFF, Annika Wallin, hälsade samtliga deltagare välkomna. 

 

Samtliga deltagare presenterade sig själva, vilken klass de representerade och vilket barn de är förälder 

till. Av 25 st. anmälda var det 17 st. som kom till mötet och det visade sig att samtliga årskurser var 

representerade. 

 

Ekonomi 
Annika berättade om VFFs ekonomi som tyvärr stadigt sjunker då medlemsantalet har sjunkit det 

senaste året (det vill säga antalet betalande familjer). De intäkter som kommer in i form av 

medlemsavgifter och från Vinstaskolans dag går till exempel till klassbidrag, priser i 

föräldravandringarna, sponsring av mat och fika till fixardagen, presenter till lärare som inte har 

klasstillhörighet (julklappar och sommarpresenter) samt de föreläsningar som VFF anordnar. Styrelsen 

ska gå ut med en påminnelse om detta nästa termin men klassombuden kan redan nu hjälpa till att sprida 

informationen. 

 

Annika berättade även om klassbidragen som numera innebär ett bidrag på 60 kr per elev. Det är 

klasslärarna som kan söka bidragen och de beviljas till exempel för museibesök eller studiebesök. Flera 

årskurser har ännu inte sökt sina bidrag. Klassombud och föräldrar påmindes därför om att stöta på sina 

resp. lärare. Än så länge har det betalts ut pengar till aktiviteter som konsert för elever i förskoleklass,  

medeltidsmuseet för elever i åk 5 och blomsterfest för elever i åk 1 samt ett Friendsdisco. Om lärarna 

inte har sökt klassbidraget i slutet av vårterminen, och heller inte avser att göra det, får klassombuden 

söka bidrag till aktiviteter som kommer alla elever i årskursen till del (till exempel en fest eller utflykt). 
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Trafik 
J-O Deland berättade om trafiksituationen som blivit betydligt bättre på Vinsta skolgränd. Just nu pågår 

en diskussion med kommunen om att märka upp Vinstavägen med 30 samt SKOLA.  

 

Det kom även upp att den avlämningsplats vid skolan, som ligger mot Vinstavägen, ibland används som 

parkering av föräldrar. VFF ska se om man kan sätta en skylt på staketet om parkeringsförbud. 

En förälder har även tillskrivit kommunen om trafiksituationen på Vinstavägen och Västergöksvägen. 

VFF ska få ta del av denna skrivelse och komplettera den med styrelsens syn på saken samt att styrelsen 

ska höra med rektorn på skolan om hon även vill vara med på en skrivelse. Styrelsen informerar så snart 

mer information finns gällande detta. 

 

Frågan om skolpoliser togs även upp och anledningen till att skolpoliserna inte finns kvar är för att 

Polisen har dragit in på utbildningarna av dessa, vilka är nödvändiga för att få ha skolpoliser. Polisen 

har tyvärr inte de resurser som krävs för detta. VFF ska undersöka om man kan lösa det på annat sätt. 

 

Vinstagårdsskolan 
Utredningen om Vinstagårdsskolans framtida placering pågår fortfarande. En utredning om att göra om 

Vinstaskolan till en F-9 skola pågår och detta ses idag som det främsta alternativet. För att detta ska 

kunna ske måste dock en detaljplaneändring göras samt att det ställer stora krav på säker skolväg. 

Kommunen kan dock inte lämna några besked i dagsläget. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att 

återkomma med mer information så snart något är aktuellt. 

 

Skolfotograf 
VFF har haft diskussioner med vår skolfotograf, FOVEA, ang. kvalitet på bilder och leverans. De har 

nu lovat bättre bildkvalitet, gratis skolkatalog, bättre information om att man kan beställa bilder enbart 

digitalt om man så önskar samt mer engagerad personal. 

 

Föräldravandring 
Det informerades om årets föräldravandringar som startade i slutet på mars och om att jackor och västar 

flyttats till ny plats (Ungan) vilket det även informerats om i utdelad folder samt på hemsidan, 

http://vinstaskolanff.wordpress.com/foraldrarvandring/ 

 

Sommarstängt 
Det har kommit frågor om varför skolan brukar stänga veckorna 27-30 när andra t.ex. förskolor oftast 

stänger veckorna 28-31. Anki har som svar på detta meddelat att skolan alltid har semesterstängt 

4 veckor i juli. Vilka veckor anpassas alltid efter vad som ska göras i skolan. I år ska till exempel 

fönstren i skolan bytas ut, se Ankis rektorsbrev som gått ut till samtliga föräldrar. 

 

Lärarfördelning 
Information om hur lärarna ska fördelas nästa termin kommer att gå ut till samtliga föräldrar någon 

gång denna vecka, troligen fredag den 11/4. 

 

 

http://vinstaskolanff.wordpress.com/foraldrarvandring/
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Klassombud 
Det har varit en del oklarheter gällande hur länge klassombuden ska vara valda. Eftersom det blir ett 

vakuum innan nya klassombud väljs på höstterminen föreslog VFF därför att klassombuden sitter kvar 

tills nya väljs, alltså även en bit in på den nya terminen. Det är ett bra tillfälle att då lämna över 

stafettpinnen vid terminens första föräldramöte, då nya väljs in. Samtliga närvarande tyckte att detta var 

ett bra förslag och biföll detta. Det innebär att ett byte sker varje år i augusti/september. 

 

Vinstaskolans dag 
En sammanställning gällande Vinstaskolans dag delades ut till samtliga närvarande, se bilaga. 

Det diskuterades en hel del om vilka aktiviteter de olika klasserna ska ha hand om, alla var överens om 

att förslagna uppdelade aktiviteter är bra, dock ska samtliga klassobud fundera på om de vill ändra eller 

lägga till något. Detta ska meddelas styrelsen senast den 7/5. Alla var dock rörande överens om att det 

behövs fler aktiviteter per klass, precis som förslaget visar, det med anledning av att det tidigare år varit 

väldigt populärt med aktiviteterna men köerna blivit för långa då det varit för få aktiviteter. 

 

Det diskuterades även om att man ska försöka få föräldrar i resp. klass att försöka sponsra med priser, 

godis m.m. till resp. klass aktiviteter. Detta för att försöka hålla ner kostnader för inköp. Klassombuden 

går ut med detta i skrivelser till resp. klass. 

 

Styrelsen ska kontakta skolan för att se till så att de tillbehören vi ska låna finns tillgängliga, t.ex. 

popcornmaskinen, hoppborgen, kokplatta samt grill. 

 

Ett förslag kom upp om skolkören även kan uppträda. Alla tyckte det var ett väldigt bra förslag som 

styrelsen ska ta upp med skolan. 

 

Föreläsning 
Styrelsen berättade att man ska försöka få till en föresläsning i anslutning till årsmötet i höst. Troligtvis 

blir det en föreläsning gällande något om internetanvändande för barn. Eventuellt kommer VFF även att 

bjuda in lärarna till denna föreläsning. Mer information kommer inför årsmötet. 

 

Styrelseintresse 
Annika frågade om det finns något intresse av styrelsearbete eller valberedning. Även om det finns 

intresse av arbetsgrupper som jobbar med frågor som rör skolan och våra barn, t.ex. närmiljö, 

skolpoliser m.m. Om intresse finns kan man maila till VFF på: vinstaskolanff@hotmail.se 

 

Avslut 
Styrelsen tackade samtliga deltagare för ett trevligt möte och för visat intresse. 

 

 

Justeras     Protokollförare 

 

 

Annika Wallin, ordförande   Lisa Lysén 
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