
 
 
Protokoll från VGFF styrelsemöte 8 december 
 
Närvarande från styrelsen:  

Annika Wallin (ordf), Charlotte Andersson (denna gång sekr), Ann Lindmark, 
Björn Kindenberg, Henrik Björnek, Lisa Lysén. Frånvarande: Johan Tufvesson. 

Närvarande från skolan:  
Magnus Johansson (rektor), Johan Sjöberg (biträdande rektor), Ellen Lindberg 
(specialpedagog) och Jorge Castillo (specialpedagog). 

 
Specialpedagogiskt stöd 

 På skolan finns ett elevhälsoteam som jobbar för elever i behov av stöd (se 
skolans hemsida för information om vika som deltar i denna grupp). Två 
specialpedagoger från elevhälsoteamet deltog i vårt möte för att informera om 
hur arbetet för elever i behov av stöd fungerar på skolan.  
 

 Specialpedagogerna informerade om att de arbetar både direkt med enskilda 
elever men även som handledare åt lärarna för att hjälpa dem med ”verktyg” att 
bemöta och stötta elever i behov av stöd. Detta gäller för både elever med 
inlärningssvårigheter och beteendeproblematik. 

 
 Skolan har precis infört en ärendegång för hur all personalen ska arbeta med 

elever i behov av särskilt stöd. Denna ärendegång kommer finnas på skolans 
hemsida inom kort. I denna beskrivs de olika stegen i ett elevärende. Detta arbete 
har precis förankrats bland personalen och det tar tid innan ett nytt arbetssätt 
etablerats.  

 
 Kortfattat kan ärendegången beskrivas enligt följande: Om någon lärare känner 

oro för en elev, eller om någon förälder kontaktat skolan pga oro för sitt barn 
innebär STEG  1 i ärendegången att mentorn tar upp eleven på 
elevhälsokonferensen (EHK) som hålls varannan veckan i arbetslaget 
tillsammans med en specialpedagog.  Vid detta möte diskuteras och bestäms 
lämpliga insatser/anpassningar som ska hjälpa den aktuella eleven. Mentor 
ansvarar för att informera samtliga lärare som undervisar eleven om de 
anpassningar som bestämts. Om anpassningarna/åtgärderna i steg 1 inte är 
tillräckliga tas elevärendet vidare till steg 2 och eventuellt steg 3.  I dessa båda 
sistnämnda steg medverkar elevhälsoteamet (EHT) och rektor för att hitta rätt 
anpassningar/åtgärder för eleven (se Elevhälsoplanen på skolans hemsida).  

 
 Om man som förälder av olika anledningar är bekymrad för sitts barn 

skolsituation ska man i första hand vända sig till mentorn (om detta känns svårt 
kontakta i stället Magnus eller Johan).  
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 Föräldraföreningen fick ta del av skolans Elevhälsoplan för att läsa igenom och 
komma med synpunkter i början av nästa termin. Styrelsen är intresserad av 
fortsatt dialog med elevhälsoteamet. 

 
 
 
Trygghetsteam 
 

 För att förebygga och aktivt motarbeta utanförskap och kränkningar har skolan 
satt samman ett trygghetsteam med pedagoger från skolan. Trygghetsteamet 
kommer börja sitt arbete i januari och deras arbete genomsyras av ett nytänk 
kring hur man förebygger utanförskap och mobbning. Om man som förälder 
känner sig orolig för sitt barn ska man i första hand kontakta mentorn (annars 
Magnus eller Johan). 

 
 
Skolans punkter 
 

 Nästa år är personalen anmäld till läslyftet. Läslyftet är en fortbildning i språk-, 
läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar 
till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla 
kvaliteten i undervisningen. 

 
 Rektor Magnus kommer att lämna skolan den 1 januari 2015. Det har varit många 

sökande till rektorstjänsten. En person har tillfrågats om jobbet och just nu pågår 
bland annat löneförhandling. Magnus har pratat med den tilltänkta personen och 
känner sig lugn och mycket optimistisk. Nya rektor blir förmodligen tillsatt till 
sportlovet. I väntan på den nya rektorn kommer skolan att ha en tillförordnad 
rektor. Vem det blir är ännu inte klart. 

 
Skåp för att förvara mobiler 

 Många föräldrar har hört av sig om möjlighet att låsa in barnens mobiltelefoner 
på skoltid (se föregående protokoll). Föreningen har lämnat förslag på skåp och 
kostnadsförslag. Skolan undersöker just nu möjligheterna: får skåpen plats? Har 
skolan råd? Magnus återkommer inom kort med svar. 
 

 
Inbetalningskort till VGFF 

 Skolan kopierar upp och organiserar utdelningen av inbetalningskort till samtliga 
elever. Vi är mycket tacksamma för denna hjälp. 

  
Bankgironumret måste synas tydligare på Föräldraföreningens hemsida 

 Till nästa termin måste bankgironumret synas tydligt på föräldraföreningens 
hemsida. 
 

Belysning på skolan 
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 Det är mycket mörkt bakom femmornas klassrum, vilket ökar risken för inbrott. 
Även på vissa andra delar av skolgården är mörka. Magnus kollar upp 
möjligheter till bättre belysning. 
 

 
 
Försäljning av fikabröd på skoltid 

 Försäljning av fikabröd på skolan till förmån för klassresor, ska vara enbart till 
föräldrar, inte elever. 

 
 
Medverkan på rektorskvart 

 Föräldraföreningen delar ut bidrag för att årskurserna ska kunna besöka 
kulturinstitutioner eller göra andra aktiviteter som stärker samhörigheten. 
Annika deltog på ett APT för att få höra hur lärarna ser på bidraget och hur vi kan 
samarbeta. Föreningen betalar inte ut bidrag till sådant som kan uppfattas som 
”ordinarie verksamhet” på skolan utan vill ge bidrag till extra upplevelser och 
sådant som sätter guldkant på elevernas skoltid. Lärarna ska diskutera detta i 
sina arbetslag och återkoppla till oss i början av januari.  

 
Utvärdering av årskursombudsmöte 

 Mötet var bra och många föräldrar var positiva till rundvandringen på  Vinsta 
Grundskola Västra. 
 

 
Skolfotografering 

Blandade åsikter, vissa var nöjda och vissa missnöjda.  Flera tog upp att 
organisationen kring syskonfotograferingen inte fungerade då barnen fick vänta 
länge på att bli fotade. Annika ska återkoppla detta till Per Frölander som sköter 
kontakten med skolfotoföretagen.  

 
Föräldravandring 

 Lisa återkommer via mail angående vinnarna i föräldravandringen. 
 

 
Uppmuntran av personalen 

 En stor korg med godis är beställd till personalrummet för att visa uppskattning 
till personalen innan julledigheten.  
 

 
Nytt möte tisdag 19/1 kl 18.00. Då deltar Johan Sjöberg (biträdande rektor). 
 
Justeras Sekreterare 
 
Annika Wallin, ordf Charlotte Andersson 
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