Protokoll från styrelsemöte den 23 augusti 2016
Plats: Personalrummet på Östra.
Närvarande från styrelsen: ordförande Annika Wallin, sekreterare Johan Tufvesson,
Henrik Björnek, Ann Lindmark, Lisa Lysén, Charlotte Andersson och Björn Kindenberg.
Från skolan: Rektor Fredrik Boström, biträdande rektor Johan Sjöberg.
Trygga skolvägar
Föräldraföreningen hade bjudit in Fariba Daryani, projektledare på Trafikkontoret. Fariba
Daryani leder stadens satsning på att få barn och föräldrar att gå eller cykla till skolan. Detta
är viktigt för trafiksäkerheten då många trafikproblem kring skolor beror på föräldrars
skjutsande med bil. En promenad eller cykeltur innan skoldagen förbättrar också barnens
skolresultat. Vinsta grundskola östra är idag inte med på Trafikkontorets lista över
prioriterade skolor men eftersom vi visat intresse för frågan, och det finns ett förslag (se
nedan) om trafiksäkerhetsåtgärder på Vinstavägen så skulle vi ändå kunna få vara med i
projektet. Tanken är att skolan, föräldraföreningen och Trafikkontoret gemensamt ska
genomföra satsningar i så fall. Trafikkontoret kommer till exempel att erbjuder cykelskola i
Kungsträdgården för förskoleklass, redan i september. Trafikkontoret kan också stötta om vi
vill arrangera bilfria veckor för att få fler att cykla eller gå. Fariba Daryani tipsar också en film
om ”vandrande skolbuss”. http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor/Trafiksakerhet/Trygga-och-sakra-skolvagar/ Elevernas sätt att ta sig till skolan kan vara en
del av skolans planerade hälsoprofil. Styrelsens Ann Lindmark får i uppdrag att ha fortsatt
kontakt med Fariba på Trafikkontoret och rektorerna ska prata med personalen om hur
skolan vill delta i detta. Under hösten får vi formulera mål och aktiviteter tillsammans.
Vi diskuterade hur och när vi fortsätter vi kontakten med Trafikkontoret kring den
trafikutredning som gjorts angående trafiksituationen på Vinstavägen.
Förslag till trafikförbättrande åtgärder vid busshållplatsen och övergångsställen finns och de
kan genomföras 2017 om SL godkänner förslagen. Detta är en effekt av VGFF:s intensiva
arbete.
Föräldrar undrar om skolans regel om att man får cykla till skolan tidigast i åk fyra
fortfarande gällande eller ska det vara upp till föräldrarna att avgöra ålder? Detta kommer vi
att fortsätta prata om i höst.
Svar från Exploateringskontoret angående skolgården på Västra
VGFF har gjort en insats för skolmiljön på västra eftersom det ännu inte finns någon egen
föräldraförening där. Men vi har fått negativa besked från Exploateringskontoret kring våra
krav på att göra något åt det skräpiga upplaget vid entrén (se bilaga). Fredrik säger att det är
av största vikt att kommunen nu tar ett formellt beslut om att Vinsta grundskola västra inte

längre ska ses som en tillfällig skola, utan att den kommer att ligga i området under lång tid.
Förstå då går det att driva frågorna med kraft. I nuläget ser det ut som om upplaget ska bort
och att ytan istället ska användas som etablering under bygget av förbifarten. I så fall finns
goda chanser att området blir mer välskött och skolan kan be om snyggare avskärmning.
Därefter kan det finnas hopp om att få loss marken. Skolledningen fortsätter att driva denna
fråga.
Information från skolan
Det finns nu 900 elever totalt på östra och västra och närmare 120 anställda. Bra kick-off i
personalgruppen meddelar skolledningen.
Hela skolan ska vara omgärdad och obehöriga kan inte längre kunna gena över skolgården.
Staketet runt förskoleklassen är nästan klart. SISAB hade fått i uppdrag att sätta upp staketet
men inget hände. Under sommaren insåg våra rektorer att det inte gick att vänta längre på
SISAB utan tog beslutet att snabbt betala staketet själva och göra en egen beställning för att
få det klart så fort som möjligt till skolstarten. När det gäller lekredskapen vid
förskoleklassen behövde skolan först veta hur stor yta som skulle stängslas in (för det var lite
oklart). Nu när staketet är på plats så vet man hur mycket yta som finns. Nytt för den här
terminen är också att det finns en person på skolan som har särskilt ansvar för
rastaktiviteterna. Detta innebär att barnen i ökad utsträckning ska erbjudas planerade
aktiviteter på rasterna och fritids och att pedagogerna ska ta med de yngre barnen runt på
skolgården så att de också får tillgång till andra lekområden än bara det utanför
förskoleklassen.
Stor omflyttning med renoveringar på båda skolorna. Inte allt är klart men kommer att vara
klart inom kort.
Under läsåret blir det en stor satsning på Läslyftet för skolans lärare och förskollärare.
Mattias har slutat men ny idrottslärare kommer i mitten av september.
Skolpsykolog på 20 procent kommer under hösten och kommer att ha sin arbetsplats på
östra. Nyanställd biträdande rektor för årskurs 4-6 är Pelle Wikingsson.
Mötesdatum i höst
23 augusti
30 augusti
31 augusti
7 september
21 september
18 oktober
22 november
14 december

Styrelsemöte med skolledning
Information på föräldramöten. Åk 2 Annika & Henrik kl 17.30 och
f-klass Annika & Lisa kl 19.00
Information på föräldramöten. Åk 3 Annika & Johan, Björn,
Charlotte kl 17.30 och åk 1 Annika & Charlotte, Ann kl 19.00
Information på föräldramöten. Åk 4-5 Annika, Lisa, Ann, Henrik kl
17.30
Föreläsning och årsmöte 17.00 - 19.00
Styrelsemöte med skolledningen kl 18.30
Årskursombudsmöte kl 18.30.
Styrelsemöte med skolledningen kl 18.30

Fixardagen
Tidigare har skolan haft fixardagar då föräldrar hjälpt till med att ”fixa” och göra fint på
skolan. Det har skapat gemenskap i föräldragruppen. Vi har dock funnit det svårt att hitta
meningsfulla aktiviteter det senaste året. Det är inte meningsfullt att överlåta på föräldrarna
putsa alla fönster till exempel eftersom vissa stora fönster då aldrig blir rengjorda. VGFF ser
gärna att vi tillsammans anordnar någon liknande dag/aktivitet som kan främja gemenskap
och samarbete. Vi satsar på att göra detta nästa höst.
Information om förbifarten (Västra)
Trafikverket vill ha ett informationsmöte ang Förbifart Stockholms vertikalschakt som ska
byggas nära Vinsta grundskola västra. De vill informera föräldrar senast i mitten av
september på Västra. Föreningen/Annika har blivit kontaktat med en medarbetare på
Trafikverket om detta. Vi bestämmer att Fredrik tar över den frågan som främst gäller
föräldrarna på Västra.
Klubbens öppettider
Enligt skolans information ska Klubben vara stängd jullov och sommarlov. Fredrik säger att
Klubben brukar vara öppen fram till midsommar. Den som behöver omsorg övrig tid kan
vända sig till skolan. Barn som behöver omsorg kan till exempel få plats inom
fritidsverksamheten under sommaren.
Skolfotografering
Skolfotografering blir i september. Föräldraföreningen har framför önskemål till Per
Frölander, som bokar fotograferingen, om längre tid för varje fotografering vid syskonfoto.
Förra året blev det långa köer och mycket väntan då tidsplanen inte höll.
Inför föräldramöten
Alla möten hålls möten i matsalen. Föräldraföreningen 10-15 minuter i början av varje möte.
Inför årsmöte och föreläsning
Vi diskuterar önskemål om innehåll på föreläsningen Kalle Zackari Wahlström. Charlotte
kontaktar Kalles agent och framför dessa.
Vi ska göra ett event på Facebook om föreläsningen och årsmötet.
Information om årsmötet och föreläsningen (och påminnelse om att de ska anmäla sig):
- 20/8 som nyhet på vår hemsida
- På samtliga föräldramöten
- 30/8 årsmöteshandlingarna ska upp på hemsidan, och ut via årskursombuden,
sätta upp affischer på entreerna i skolan. (Johan Tufvesson gör affischerna)
Tekniken i matsalen – headset osv. Johan Sjöberg ansvarar för detta.
Max 150 personer får vara i matsalen.
Vi beslutar senare vem som ska köpa blomma eller annan gåva till Kalle. Samt vem som
köper korv och bröd. Te och kaffe.

Annika ska fråga årskurs fyra om de vill sälja bröd i samband med årsmötet och
föreläsningen.
Årsmöteshandlingarna är nästan klara.
Valberedning och revisorer till nästa verksamhetsår är klara. Alla stannar.
Skåpen
De skåp som VGFF och skolan gemensamt köpte in till åk 4-5 förra läsåret står nu delvis
utanför åk 3 och delvis vid idrotten. Vi får se framöver hur de kommer att användas.
Barnen i mellanstadiet har tillgång till låsta skåp under lektionstid men tar sedan med
mobiler och värdesaker i ryggsäckarna till klubben. Många föräldrar vill att värdesaker ska
kunna vara inlåsta under hela dagen. Johan Sjöberg ska ta upp frågan om tillgång till skåp i
mellanstadiedelen efterskoltid. Går det att ha dörren öppen?
Mobilanvändning och skärmtid på skolan
Flera föräldrar har reagerat starkt på att många barn sitter med mobiler på skolgården efter
lektionerna och på Klubben. Det har framkommit önskemål om mobilfri skola. Vad finns att
göra på Klubben o fritids istället för att spela på mobilerna. Skolledningen tar med sig frågan
till personalen.
Skolmaten – skolmiljöutskott
Maten på Östra har under lång tid levererats från ett tillagningskök i Blackeberg. Från 1
oktober kommer maten istället att lagas på Västra av en kock som nyanställs där. Kocken
kommer sedan att följa med maten ned till Östra och vara med vid servering här. Det finns
stora förhoppningar om att kvaliteten på maten nu kommer att bli mycket bättre.
Rastverksamhet
Skolan planerar för mer aktivitet, rörelse, lek och vuxennärvaro på rasterna. Flera ur
personalen kommer att ha som uppgift att jobba med rastverksamhet.
Idrotten
Föräldrar och elever har efterfrågat kursplanen i idrott och mer information i veckobrev
angående idrotten. Det finns önskemål från föräldrar om att idrotten ska få en mer
framträdande plats i veckorbrev och även på utvecklingssamtal.
Bidrag från VGFF
Annika ska skriva ned information om bidragen, hur man söker och vad vi beviljar. Fredrik tar
sedan med sig den informationen till en rektorskvart. Johan T ska skapa ett formulär på vår
hemsida där lärarna kan ansöka om bidragen.
EHT
Uppföljning av vad som hänt med elevhälsoarbetet, efter att vi gav återkoppling på
elevhälsoplanen, tar vi på ett senare möte i höst.

Musikrum på Solgården
Fredrik ska undersöka möjligheterna att få ett musikrum/musikstudio på fritids – något som
elever tidigare har önskat sig. Kanske kan det finnas utrymme på Klubben. VGFF är som
tidigare beredd att sponsra detta.
Föräldraförening på Västra
Diskussion kring föräldraengagemeng på Västra. Viktigt att låta det få ta tid att växa fram ett
intresse för att börja organisera sig i en föräldraförening. Skolledningen hanterar detta.

Interna frågor i styrelsen
Swish till föreningen
Henrik fixar och vi hoppas det är klart till föräldramötena.
Vinsta grundskolas dag: Annika ska skriva sammanfattning av erfarenheterna.
Föräldravandringarna: Tider finns nu på hemsidan.
När ska vi skicka ut vårt första medlemsbrev?
Vi skickar ut den första september och länkar då till info på hemsidan.
Vilande fråga: Klassresor – hur kan vi föräldrar och skolan samarbeta?

Sekreterare

Justerat av ordförande

Johan Tufvesson

Annika Wallin

