
 
 
Styrelsemöte 24 januari 2013. 

Närvarande från skolan: Rektor Ann-Kristin Eklöf och samordnare för årskurs 4-6: Helen Macdonald  

Närvarande från VFF:  J-O Deland, Annika Wallin, Anna Gyllencreutz, Mira Vilén, Henrik Björnek och  
Johan Tufvesson (sekreterare) 

Information från rektor  
Anki går igenom skolans bokslut för 2012. Skolan gick back 724 000 men täcks av tidigare överskott 
på 2 084 000. Orsaken är bland annat skolan personalöverskott och stora investeringar inom it till 
eleverna.  Skolan hade 325 elever förra året och i år 340 elever. Fler elever flyttar in från olika länder 
utan att ha några kunskaper i svenska.  

Femmorna har gått vidare i radiotävlingen Vi i femman. 

Konstgräs.  

Det finns önskemål om att dela av fotbollsplanen i två delar och låta den ena halvan få konstgräs. 
Elevrådet vill gärna ha en konstgräsplan och detta skulle också välkomnas av idrottslärarna. Arbetet 
befinner sig nu planeringsfasen men ambitionen är att vara klart till terminsstarten ht 13. Önskemål 
att någon eller några från VFF eller någon förälder är med i en arbetsgrupp Sisab, elevrådet och 
skolledningen. Arbetsgrupp av elever finns redan. Uppgiften är att ge ett vuxenperspektiv på frågan. 
Styrelsen i VFF erbjöd sig att delta med representant i arbetsgruppen. 

Trafikfrågor 

Vi diskuterar ett upprop med skolan, VFF och kanske tillsammans med Björkbackens förskola för att 
stänga av Vinsta skolgränd för fordonstrafik.  En representant i VFF ska ta reda på hur man göra för 
att få till ett förbud. 

Personalsituationen 

En lärare har gått i pension. En har slutat för att arbeta på en annan skola. Generellt byter fler lärare 
byter arbetsgivare idag för att höja sin lön. Skolans mål är att lärare ska börja i f-klass och sedan följa 
med upp till tredje klass.  

Matfrågor 

Det har varit mycket matsäck för vissa klasser. Är det för ofta och slentrianmässig? Ta i så fall upp 
med respektive lärare. Tas ofta med extra snacks av elever som är hungriga på eftermiddagen.  

Arbetsro och likabehandling 

Likabehandlingsplan reviderad och klar 

Identifiera otrygga platser på skolgården ska göras i år. Kamratstödjare och vuxenfriends träffas 
varannan vecka.  



 
 
Arbetsro: rektor bedömer läget generellt som bra men lite svårare i år 4,5 och 6. Viktig med 
föräldrastödet för att lyckas. Kan VFF bidra något sätt?  

Det kan vara viktigt att all personal på skolan agerar på samma sätt för att markera vilka värderingar 
och regler som gäller på skolan. Det skapar en förutsägbarhet och tydlighet. 

VFFs roll 

Vi diskuterade VFF:s roll gentemot skolan. Rektor ser VFF dels som en ”arbetsgrupp” av föräldrar som 
vill bidra till skolans utveckling, och dels som en kanal som representerar föräldrars och barns röster 
på skolan. VFF ser situationen på samma sätt.  

Ledigheter 

Rektor får inte ge ledig för rena semesterresor utanför lovtid enligt stadens policy.  

Styrelsen egna frågor 
Föräldravandring 

Broschyren om föräldravandring klar och distribueras till alla föräldrar. 

Ekonomi 

Avgifter intäkter: 12 020 kr fram till i kväll. 
En discosponsring: 1150 
Cirka 5 000 i andra kostnader (bank, julavslut 2011 o 2012, höstsponsring 2011 
och 2012....) 
 Relativt få föräldrar har betalt medlemsavgiften till VFF. Vi påminner om att betala avgiften med en 
ny lapp. Johan fixar.  

Fotografvalet 

Vi förordar Stjärnstudio (nytt namn Fovea) på två år. Annika meddelar skolan och är med på mötet 
när skolan träffar fotografen. 

Möten under våren 

21 feb VFF med skolrepresentanter 

21 mars VFF med skolrepresentanter 

18 april klassombudsmöte inför Vinstaskolans dag.  

2 maj med skolrepresentanter 
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