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Skolans information
Fredrik Boström, ny rektor, beskrev sina första tre veckor på skolan. Hans ambition är att
vara synlig i verksamheten och att ha en god dialog med föräldrar, inklusive
föräldraföreningen. Han nämnde även trygghetsarbetet som särskilt viktigt.
Fokus för skolledningen just nu är tjänstefördelning och frågor kring elevansökningar.
Skolan har beställt namnskyltar till personalen. Alla ska bära skyltarna synligt under
arbetstid.
Föräldraföreningen presenterade sig kort och överräckte en bultsax till skolan. Den har vi
köpt för att elever i åk 4 och 5, med hjälp av skolans personal, ska kunna klippa upp sitt
hänglås på säkerhetsskåpen om de tappat nyckeln.

Utökat antal elever på mellanstadiet
Hösten 2015 evakuerade Björnbodaskolan sina mellanstadieelever till lokaler i Vinsta
grundskola västra. Mellanstadieeleverna kommer att bli kvar där ända tills nya
Björnbodaskolan står klar vilket gissningsvis blir 2021-2022. För att eleverna ska få en
mer permanent och fungerande lösning under ombyggnadsperioden vill
Utbildningsförvaltningen att de ska tillhöra Vinsta grundskola, istället för Björnbodaskolan.
(Björnbodaskolan blir därmed en F-3-skola). Totalt handlar det om ett tillskott för Vinsta
grundskola på nio eller tio mellanstadieklasser med 25-30 elever i varje. Just nu pågår
förberedande arbete med riskanalys, lokalöversyn och fackliga diskussioner.
Vinsta grundskola västra skulle därmed bli full – lokalerna rymmer max 550-600 elever.
Fredrik intygade att det inte finns några planer på att, innevarande eller nästa läsår, flytta
årskurs 4 och årskurs 5 som idag går på Vinsta grundskola Östra, till Västra. Fredrik
förutser dock att det eventuellt skulle kunna uppstå en komplicerad situation i framtiden,
på grund av platsbrist på Östra, där flytt av klasser mellan skolenheterna inte kan
uteslutas. Föräldraföreningen framförde ett starkt önskemål om att information från
skolledningen ska ges med god framförhållning, då vi har negativa erfarenheter av
bristfällig information under tidigare år.
Föräldraföreningen har tidigare fått information om att Vinsta grundskola västras lokaler
ska sägas upp och men situationen har alltså förändrats. Prognosen är att nya

Björnbodaskolan (F-9) ska rymma cirka 1200 elever och att nya Vinsta grundskola (F-9)
ska rymma cirka 1100 elever men att elevunderlaget kommer att öka så mycket att Vinsta
grundskola Västras nuvarande lokaler ändå kommer att behövas under lång tid framöver.

Övergången Östra till Västra
Föräldrar som har frågor om situationen på och runt Vinsta grundskola västra har hört av
sig till föreningen. Det handlar om oro för att många elever ska lämna Östra istället för att
gå vidare till Västra, bygget av Förbifarten, skolans framtid med mera.
Föräldraföreningen efterlyser tydlig och saklig information från skolans sida kring det som
uppfattas som problem, och att skolan även ska berätta om det som är positivt med
Västra. Påpasslig och lugnande information behövs när oro uppstår.
Ett par efterfrågade och efterlängtade verksamheter som föräldraföreningen varit villig att
sponsra, riktat mot äldre elever på Vinsta grundskola Östra (musikrum och
framtidsverkstad), har lagts ned och det har skapat viss besvikelse.

Återkoppling på elevhälsoplanen
Tre ledamöter (Annika, Björn och Charlotte) i föräldraföreningens styrelse har lämnat
synpunkter på den elevhälsoplan som skolan tagit fram. Johan och Fredrik uppskattar
föräldraföreningens återkoppling på elevhälsoplanen och vill delge den till
elevhälsoteamet för en fortsatt konstruktiv utveckling av planen. Omsättningen av planen i
tankar, förhållningssätt och agerande hos personalen är ett viktigt steg framöver.

Utvecklingssamtalen
Bokning av utvecklingssamtal via Skolwebben fungerar inte fullt ut i alla årskurser. Det är
också lite olika principer för om utvecklingssamtal ska förläggas koncentrerat under kort
tid, eller spridas ut över flera dagar/veckor. Utvecklingssamtalen genomförs nu enligt
dessa olika principer, vilket ska utvärderas för att till kommande läsår hitta en gemensam
form. Enhetlighet ger en tydlighet och känsla av professionalism.
Det är viktigt med en övergripande diskussion kring utvecklingssamtalens syfte och
genomförande, och hur barnen ska få komma till tals i högre utsträckning.

Trafik
Ann rapporterar att Trafikkontorets konsult är igång med att ta fram förslag på åtgärder för
att minska problemet med höga hastigheter på Vinstavägen. Vi har inte fått veta när

konsulterna ska presentera sitt förslag för staden. Ann återkommer med mer information
vartefter projektet fortgår.
Påminnelselapparna om parkeringsförbudet har delats ut till personal och satts upp på
entréer i skolan och situationen på Vinsta skolgränd, och i drop-off-zonen på Vinstavägen,
verkar ha blivit bättre sedan vi uppmärksammade frågan (igen).

Vinsta grundskolas dag
Förra året hade vi bjudit in brandkåren till Vinsta grundskolas dag och det var mycket
uppskattat. Lisa kontaktar Polisen för att höra om de vill komma i år och berätta om sitt
arbete.
Charlotte sammanställer blanketterna med erfarenheter från Vinsta grundskolas dag
2015.
Annika ska skriva förslag på medlemsbrev och dagordning till årskursombudsmötet den
26 april. Styrelsen får sedan godkänna på mejl och brevet ska gå ut efter påsklovet.

Bidragsfrågan
Vi har kommit överens med arbetslagen om att de ska ta fram ett dokument där det
framgår vilka kulturupplevelser som skolan ska stå för och som alla elever som går på
Vinsta grundskola östra ska få ta del av under sin skoltid. Föreningen ska fortsätta att
bevilja bidrag till kulturaktiviteter och andra aktiviteter som sätter guldkant på skoltiden och
stärker gemenskapen i årskurserna utöver detta. Arbetslagsledaren för åk 1-3 har lämnat
in förslag på kulturaktiviteter för F-3.
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