Protokoll från styrelsemöte den 18 oktober 2016
Närvarande från skolan:
Fredrik Boström, rektor Vinsta grundskola Östra & Västra
Johan Sjöberg, biträdande rektor Vinsta grundskola Östra
Pelle Wikingsson, biträdande rektor Vinsta grundskola Östra & Västra
Närvarande från styrelsen:
Annika Wallin (ordf), Johan Tufvesson (sekr), Henrik Björnek, Ann Lindmark, Charlotte
Andersson, Björn Kindenberg. Frånvarande: Lisa Lysén.
Adjungerande: Madeleine Ekblom och Annelie Larsson i Hälsoutskottet och Leif Sahi.

Skolans information
•

•

•
•
•

Politikerbesök Den 17 oktober besökte Anna Kinberg Batra och Anna König Jerlmyr,
från Moderaterna, Vinsta grundskola Västra. De samtalade med skolledningen och
lärare från östra och västra om karriärlärarreformen och rekrytering av personal i
denna tid då rörligheten ökar. Därutöver träffade de elever i årskurs 7.
Föräldradialog Västra På Vinsta grundskola västra finns idag ingen föräldraförening. I
stället finns så kallade föräldradialoger. Vid senaste mötet deltog 80 personer.
Särskilt glädjande var den stora närvaron av högstadieföräldrar. På mötet pratade
föräldrar och skola om läxor och utvecklingssamtalen. Kanske kan en föräldraförening
uppstå ur det engagemang som nu finns bland föräldrarna på västra.
Läslyftet På Östra inreder lärarna läshörnor i flera klassrum. Detta är en del i arbetet
med att vara ”en läsande skola”.
Programmering I årskurs två har eleverna börjat arbeta med programmering.
Eleverna använder programmet Scratch.
Rektorns blogg Fredrik har startat en blogg där han ger en bild av arbetet på både
östra och västra. Adressen är rektorfredrik.wordpress.com

Hälsa
Föreläsningen med Kalle Zackari Wahlström gav inspiration och föreningen har nu ett nytt
hälsoutskott som består av Madeleine Ekblom och Annelie Larsson. Hälsoutskottet arbetar
självständigt men representerar VGFF och ska återrapportera till, och ha dialog med,
styrelsen. Utskottet kommer att fokusera på elevernas möjlighet till rörelse på skoltid – det
är viktigt att alla får röra på sig dagligen och inte bara på idrottslektionerna.
Fredrik berättar att hälsa och friluftsliv är en av skolans profiler men hittills har det varit
lite otydligt vad det innebär. En grupp medarbetare jobbar nu med att definiera profilerna. I

gruppen ingår bland annat idrottslärarna på östra. Föreningens hälsoutskott kommer att ha
kontakt med gruppen för att prata om hur vi kan samarbeta.
Stockholm Stads grundskolechef Inger Pripp Staden har också uttalat att hon vill att alla
elever ska ha minst 45 minuters rörelse per dag.
Beckhagaskolan har kommit långt i arbetet med att få eleverna att röra på sig under hela
skoldagen. Några ur Vinsta grundskolas personalgrupp ska göra studiebesök där under
hösten. Skolan meddelar att om några ur föräldraföreningens styrelse och hälsoutskott vill
följa med så är det välkommet.
Skolan funderar på att starta en skolidrottsförening för att ge eleverna mer rörelse
även på fritidstid.
En förälder har tipsat Föräldraföreningen om hälsosatsningen Skolklassikern som är
kostnadsfri och syftar till att få barn att röra på sig regelbundet. Den gäller för elever
åk 4-6 och pågår till maj 2017. Styrelsen förmedlar detta tips till skolledningen.
Föräldrar har också hört av sig till föreningen om simtävlingen Bästa
tvåan/trean/fyran. Förra året föll deltagandet på att den dåvarande idrottsläraren inte
hade möjlighet att medverka. Föräldraföreningen ställer frågan till skolledningen om
det går att ta nya tag detta läsår.
En förälder har hört av sig till föreningen med en fundering om varför eleverna bara får 50
minuter skolidrott istället för 60 minuter per lektion från och med denna termin. Skolan
meddelar att det är samma som alltid, ingen nerdragning har skett. Det som gäller är
• 40 min x2 i årskurs 1-3.
• 50 min x2 i årskurs 4.
• 60 min x2 i årskurs 5.
Flera föräldrar har efterfrågat mer information om mål och planering inom idrotten. Det
är därför uppskattat att det nu kommit ut informationsbrev från idrotten. Framöver önskar
föräldrarna också att idrotten ska kommenteras på IUP-samtalen.
Föräldrar har fått veta att en del barn som inte vill duscha efter idrotten. Skolan och
hälsoutskottet konstaterar att detta är en viktig fråga som vi behöver arbeta vidare med.
Skolan ska undersöka hur man kan skapa en miljö där barnen känner sig mindre utsatta och
där de kan duscha i mer avskilt.

Fritids och Klubben
Föräldrar och barn har under flera år uttryckt önskan om höjd kvalitet på
fritidsverksamheten. Många barn och föräldrar signalerar att det fortfarande saknas
organiserade aktiviteter på fritids. Det arbetssätt och de förändringar som presenterades på
föräldramötena märks inte. Skolledningen arbetar aktivt med frågan och informerar om att
de tidigare beslutade arbetssättet med aktiviteter ska börja på måndagen den 16 oktober.
Någon av rektorerna kommer att vara på plats på fritids under de tre veckor då arbetssättet
implementeras.

Rasterna
Föräldrar har signalerat till föreningen att det saknas uteleksaker. Barnen önskar fler bollar,
rack, hopprep, twistband och framför allt cyklar. Det finns bara en eftertraktad cykel som
förskoleklass och lågstadiet – det vill säga 240 barn – får dela på. Skolan svarar att det kan
finnas cyklar på Västra som kanske kan flyttas till Östra. Skolan kan gärna göra inköp men vill
diskutera saken med elevrådet så att elevinflytandet säkras.
Flera föräldrar har efterfrågat en lekställning utanför Ungan men på baksidan av Ungan är
det för lite fall-yta för att kunna placera en lekställning där. Det skulle dock gå att skapa
andra lekmöjligheter där. SISAB behöver involveras eftersom de sedan ska sköta drift och
underhåll. Skolan ska samla in önskemål från elever och personal.
Händelser den senaste tiden visar att det behövs ett fortsatt aktivt arbete mot maktlekar.
Personalen vidtar åtgärder när de får information om maktutövande i till exempel King-spel.
Tidigare har personal fått utbildning om maktlekar och skolan menar att det eventuellt kan
bli aktuellt med fortsatt utbildning.
Det ofta ganska tufft på fotbollsplanen. Det är därför viktigt att det alltid finns en vuxen
där. Idag är det nästan bara pojkar som spelar fotboll på gräsplanen. De flickor som vill vara
med utesluts och ger upp. Rektor Fredrik funderar på om skolan skulle kunna ha en dialog
med BP kring förebilder för tjejerna. Skolan ska också fundera på möjligheten att avsätta
särskilda tider för tjejer som vill spela fotboll eller att göra en uppdelning av planen där
försiktigare spelare (både tjejer och killar) kan vara på ena halvan och de lite tuffare spelarna
(både tjejer och killar) kan vara på den andra halvan.

Trafikfrågor
Styrelsen och skolledningen vill gärna se fortsatt arbete med Tryggare skolvägar. Vi beslutar
att arbeta för en bilfri vecka under våren. Ann har fortsatt ansvar för dialogen med
skolledningen och Stockholm stad kring detta. Ann berättar att ett initiativ till vandrande
skolbuss har tagits.
Det är stora problem med föräldrar som parkerar i drop-off zonen på Vinstavägen. Rektor
Fredrik kommer i sitt rektorsbrev att uppmana alla att istället använda parkeringen vid
Vinsta skolgränd. Skolledningen ska kolla med SISAB om det går att sätta upp en skylt för
påminna om stoppförbudet och det är en drop-off zon och ingen parkeringsplats.

Årskursombudsmöte den 22 november
Den 22 november har vi årskursombudsmöte kl 18.30. Vi ser detta som ett bra tillfälle att
diskutera läxläsning och trivselregler med föräldrarna. Rektorerna kommer att medverka.
Annika presenterar förslag på dagordning för skolledningen i kommande vecka.

Regler för mobilanvändning och information om trygghet på nätet
Det saknas tydliga besked om mobilanvändningen på skolan, fritids och Klubben. VGFF
efterlyser information som bör gå ut till alla barn och deras föräldrar. Gäller reglerna på
skolgården, efter skoltid, samma regler inomhus som utomhus? Samma regler på Klubben
som på fritids och lektionstid? Olika regler i olika årskurser?
Fredrik berättar att de enda beslutade regler som finns just nu är trivselreglerna från förra
året och enligt den ska mobiler inte användas i klassrummet. Nu pågår arbete med att
revidera reglerna ihop med eleverna. Klubben har också tagit fram regler om hur mobilerna
får användas på Solgården.
Från årskurs tre har alla möjlighet att låsa in sin mobil i de skåp VGFF sponsrat samt i
mellanstadiets nyinköpta elevskåp.

Informationskrångel
I årskurs 3 och 4 fungerar inte e-postutskicken från skolan tillfredsställande. Det gör att vissa
föräldrar missar information. VGFF får problem att nå ut till årskurserna – via ombuden – om
det inte finns fungerande mejllistor. Skolledningen tar frågan via de lärare som har ett
särskilt informationsansvar.

Fixardagen
En lärare och flera föräldrar har uttryckt önskemål om att återinföra fixardagen. Fixardagen
skapar gemenskap och är till nytta för skolan. Föräldrar tipsar om att vi kan vara med och
ställa iordning och sortera lek- och pysselmaterial på fritids. Bodarna och gardiner kan också
vara något som föräldrar kan arbeta med. Mötet är överens om att fixardagen bör ligga tidigt
på hösten. I början på nästa år tar vi upp frågan igen för vidare planering.

Skolfotograferingen
Informationen om möjlighet till syskonfotografering var bristfällig. Årskursombudsmötet kan
vara ett tillfälle att utvärdera årets skolfotografering.

Utvärdering av föreläsning vid årsmötet
Många var nöjda med föreläsningen i samband med årsmötet – då Kalle Zackari Wahlström
pratade – men vi når ett begränsat antal föräldrar. Kan 10 000 kronor användas på ett bättre
sätt? Styrelsen beslutar att ha en föreläsning i samband med årsmötet även nästa år men då
ska vi välja en föreläsare som också får träffa eleverna. På så vis berikar vi elevernas skoltid
och får ut mer för pengarna. Vi vill fortsätta att arrangera föreläsningarna i samverkan med
skolan. Fredrik föreslår att skolan kan ha en mer aktiv roll i arrangemanget runt årsmötet
och kanske visa upp elevalster eller andra frågor som skolan arbetar med.

Interna frågor i styrelsen
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Årsmötesprotokollet befinner sig hos justeringspersonerna för närvarande.
Läget för äldre originalprotokoll som förvaras på skolan är oklart pga de
omflyttningar som gjort på skolan inför läsåret. Vi undersöker var de finns och ska se
över hanteringen av våra originalhandlingar.
Delar av informationen på vår hemsida är inaktuell. Årets verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse saknas. Johan lägger ut dem snarast. Det saknas även
information om årskursombuden och det ska Annika ordna.
Det saknas fortfarande årskursombud i åk 5. Björn påminner mentorerna om detta.
Vi ska informera om vårt hälsoutskott på webbplatsen och Facebooksidan för att
fråga om fler vill vara med.
Vi beslutar fler ska vara administratörer för vår Facebooksida Björn, Charlotte och
Ann blir admin.
Lisa har skickat info till mötet om föräldravandringarna: Åk 5 hade fyra personer som
vandrade. Åk 4 har fått påminnelse om vandringen, liksom åk 3.
Det är snart dags för nästa nyhetsbrev med kallelse till årskursombudsmötet. Då
skickar vi också med blanketten för inbetalning av medlemsavgift. Swishnumret är
ännu inte klart eftersom vi haft årsmöte och då måste banken ha de nya
handlingarna där det framgår att Henrik fortfarande är kassör. Henrik skickar in
handlingarna så snart de är justerade och underskrivna av alla.
Diskussion om hur vi ska skicka ut våra medlemsbrev? Som pdf-bilagor i ett mejl eller
som nyhetsbrev? Vi skickar beslutar skicka som tidigare, alltså pdf-bilagor i ett mejl.

Sekreterare
Johan Tufvesson

Justerat av ordförande
Annika Wallin

