Styrelsemöte den 20 mars 2013
Närvarande från skolan
Rektor Ann-Kristin Eklöf, Cecilia Rosman samordnare för årskurs f -3 och Helen Macdonald samordnare
för årskurs 4-6:
Närvarande från VFF
Ordförande Karin Balkenstig, Sekreterare Johan Tufvesson, Annika Wallin, Mira Wilén, och J-O Dalund
Henrik Björkek.
Skolan tar upp bland annat följande frågor:
1. Anki berättar att tjänstefördelningen är klar. Det blir relativt små förändringar till nästa läsår. Eleverna
i årskurs sex får betyg och måste undervisas av lärare som har behörighet i de ämnen som de
betygsätter. Målet är att skapa kontinuitet så att eleverna får behålla sina lärare under flera
läsår. Därför arbetar man för att lärare som undervisar i förskoleklass ska följa med upp i årskurs ett, så
långt möjligt.
2. Stockholms stad gör en särskild satsning på särskilt stöd i grundskolan.
Det innebär att Vinstaskolan kommer att kunna anställa ytterligare en speciallärare/specialpedagog.
Önskemålet är att den personen ska ha inriktning mot ADHD och Asperters syndrom men det är svårt att
få tag i någon med dessa efterfrågade kompetenser. Idag har Vinstaskolan en specialpedagog, Sisko
Almgren, som också arbetar som lärare i årskurs 2. Sisko har inriktning om läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.
3. När snön smälter kommer skolan att påbörja arbetet med den nya konstgräsplanen. Eleverna (genom
elevrådet) har önskemål om att det ska byggas läktare vid planen. Skolan ser en poäng med att eleverna
själva får vara med att bidra till läktare. Skolan frågar om föräldraföreningen och
klassombuden kan vara behjälpliga genom att till exempel ordna operation dagsverke, att arrangera
insamling av tomburkar eller liknande och kanske låta en del av pengarna från Vinstaskolans dag gå till
detta. Föreningen svarar att vi tar upp detta på klassombudsmötet i april.

4. Skolan informerar om att de arbetar med att ta fram en standardiserad mall för de skriftliga
omdömena.
5. Vi diskuterar återkoppling från skolans personal när föräldrar kontaktar skolan.
Hur lång tid tar det att få svar från skolan när man kontaktar lärare eller rektor i ett ärende?
Övriga frågor
Styrelsen har fått en fråga från en förälder om det är bara hårt bröd ibland till mellanmål. Rektor uppger
att om mellanmålet är smörgås är det alltid mjukt och hårt bröd. Ibland kan det vara bara hårt bröd som
tillbehör till något annat, till exempel gröt.

Våra egna frågor
Skolfoto
VFF har hjälpt skolan att göra ett urval bland skolfotoföretagen. Ny leverantör kommer att bli Fovea (fd
Stjärnstudio). Bytet sker på föräldrars önskemål och på grund av missnöje med hittillsvarande
leverantör.
Styrelsens protokoll
Vi beslutar att vår målsättning är att protokollen ska vara offentliga inom två veckor efter styrelsemötet.
Vi förtydligar också att klassombuden ska skicka vidare till alla i “sin” klass.
Trafikfrågor
Vi fortsätter arbetet för att stänga av Vinsta skolgränd för biltrafik. Ärendet nu fått ett diarienummer på
trafikkontoret. Skolan kommer att även att skriva dit för att visa att de ställer sig bakom detta och även
bjuda in Björkbackens förskola .
Ekonomi
Vi beslutade att stödja förskoleklasserna samt ettornas konsertbesök.

Justeras

Karin Balkenstig, ordförande

Johan Tufvesson, sekreterare

