Protokoll från styrelsemötet den 3:e april 2016
Närvarande: Ann Lindmark, Annika Wallin (ordförande), Charlotte Andersson (sekr
denna gång) och Henrik Björnek. Frånvarande från styrelsen: Björn Kindenberg, Johan
Tufvesson och Lisa Lysén.
Skolmiljö – skolmaten
På årskursombudsmötet kom frågan om skolmaten upp. Vi beslutar att Annika ska kontakta
Johanna Ros i vårt skolmiljöutskott och fråga om hon vill hålla kontakt med Anna (som
ersätter Laila) och rapportera till oss. Anna ska hålla i frågan om att byta matleverantör.
Planering inför Vinsta grundskolas dag
- Annika, Ann och Henrik tar emot bröd på morgonen den 25/5 kl 07.40 – 8.20.
- Henrik frågar köket om hjälp att organisera mottagandet av brödinlämningen,
exempelvis om vi kan låna backar eller liknande att lägga brödet i.
- Annika kontaktar Fredrik och Johan angående hur skolan ska medverka på Vinsta
grundskolas dag. Annika kontaktar även Marianne för avstämning kring musik och
hur kören kan delta.
- Vi köper in en banderoll med texten Vinsta grundskolas dag. Johan beställer och
ansvarar för montering.
- Vi avvaktar med att köpa in en sockervaddsmaskin, detta beroende på att det krävs
övning för att fixa sockervadden och för att det blir för mycket fokus på socker.
- Polisen ska vara på plats under kvällen för att visa sin polisbil och berätta om sitt
jobb. Lisa kontaktar Micke angående tömning av parkeringsplatser (så att polisen kan
stå där) samt text till skylten som ska informera om polisens medverkan.
- Vi kommer inte skaffa Swish-konto till föreningen för betalningar på Vinsta
grundskolas dag. Det kan bli mycket jobb med uppföljning av transaktioner, och det
dras 2,50kr/betalning. Vid sista mötet på terminen kommer vi besluta om vi ska
införa Swish för att kunna ta in medlemsavgift medlemsavgiften.
- Vi kommer inte att ha någon insamlingsbössa till föräldraföreningen.
- Annika mailar Peter angående chokladhjulet och kollar status.
- Charlotte mailar sammanställningen av erfarenheter Vinsta grundskolas dag 2015 till
Johan för publicering på hemsidan.
- Styrelsen i föräldraföreningen samlas kl 17.00 den 25 maj för att hjälpa till att bära ut
bord och se till att de olika klasserna placerar sig bra, samt hjälpa till med diverse
praktiska uppdrag.
- Annika hör med Micke att det finns elsladdar, kokplattor, att popcornmaskinen är
okej osv.

Föräldravandringarna
För att öka föräldrars vilja att föräldravandra har vi som förslag att kontakta någon som kan
berätta om nyttan av vandringarna. Det skulle till exempel kunna vara en fritidsledare, en
ung person som fått hjälp av föräldravandrare eller en polis i området. Kanske kan vi filma
det personen säger och visa det vid informationsmötena vid läsårsstarten. En filmsnutt på 12 minuter som visar att föräldravandring gör skillnad. Lisa får i uppdrag att ta reda på mer
om detta.
Utvecklingssamtalen
- Många föräldrar önskar kunna boka utvecklingssamtal på skolwebben (inte på
papper i kapprummet) så att man har möjlighet välja tid.
- Vi vill prata med skolledningen om utvecklingssamtalen eftersom det ser mycket
olika ut i olika årskurser. Finns några gemensamma direktiv för hur lärarna ska
genomföra samtalen? Hur får vi föräldrar information om hur det går för eleverna i
alla ämnen?
Trafikutskottet
- Vi har en förälder i vårt Trafikutskott som vill arbeta med trafiksituationen på
Mellangårdsvägen. Ann har föreslagit att hon formulerar ett brev till Trafikkontoret
som vi sedan kan skicka från föreningens mejl.
Föreläsning vid årsmötet, i samarbete med skolan
- Vi tror att många föräldrar skulle vara intresserade av en föreläsning om hälsa.
Charlotte skickar förfrågan till föreläsare angående kostnadsförslag.
Klassresor
- Hur skulle vi i föreningen vilja att samarbetet med skolan såg ut? Och hur tänker
rektorerna om skolresor på skoltid? Vi tar upp frågan med skolledningen på nästa
möte.
Fixardag
- Fixardagen har ställts in flera gånger. Hur kan vi hitta former för att göra något
tillsammans i årskurserna och samtidigt hjälpa skolan? Vårt förslag är att ha en
storstädnings-dag ute och inne. Detta förslag diskuteras vidare med ledningen vid
nästa möte.
Bidrag
- Vi har fått förfrågan från alla årskurser förutom från åk 2. I åk 5 har årskursombuden
sökt bidraget eftersom mentorerna inte gjort anspråk på det.

Sekreterare
Charlotte Andersson

Justerat av ordförande
Annika Wallin

