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Styrelsemöte	  den	  4	  november	  2014	  
Närvarande:	  
Ordförande	  Annika	  Wallin,	  sekreterare	  Johan	  Tufvesson,	  Anna	  Gyllencreutz,	  J-‐O	  De	  Land,	  
Henrik	  Björnek,	  och	  Anna	  Wistrand	  samt	  Johanna	  Ros,	  inbjuden	  förälder	  
Frånvarande:	  Lisa	  Lysén	  

Skolans	  frågor	  	  
Rektor	  Magnus	  Johansson	  skulle	  ha	  medverkat	  men	  hade	  förhinder	  på	  grund	  av	  aL	  barnvakten	  blivit	  
sjuk.	  Men	  han	  har	  geL	  oss	  svar	  på	  vissa	  frågor	  via	  mejl	  innan	  mötet.	  

Interna	  frågor	  i	  styrelsen	  

Säkerheten	  på	  skolan	  
Vi	  diskuterar	  ruOner	  för	  skyddsronden	  på	  skolan.	  Hur	  är	  Vinstaskolans	  säkerhetstänk	  och	  hur	  
kontrolleras	  Oll	  exempel	  redskap	  och	  annat	  på	  skolgården	  och	  gymnasOksal?	  Vi	  kan	  vara	  med	  
på	  skolans	  skyddsronder.	  27	  nov	  eller	  den	  2	  dec.	  Johanna	  Ros	  medverkar	  och	  representerar	  
VFF.	  	  

Klassombudsträffen	  den	  18/11	  
Förslag	  finns	  på	  dagordning	  och	  inbjudan.	  Dessa	  godkänns.	  Vi	  är	  i	  personalrummet	  om	  vi	  blir	  färre	  än	  
30	  personer	  annars	  matsalen.	  Henrik	  köper	  kakor,	  kaffe,	  te,	  mjölk,	  serveLer.	  Vi	  i	  styrelsen	  ses	  i	  
personalrummet	  kl	  18.00	  för	  aL	  förbereda	  och	  koka	  kaffe.	  	  

Synpunkt	  från	  förälder	  
Vi	  har	  fåL	  synpunkter	  från	  en	  förälder	  aL	  det	  är	  svårt	  aL	  veta	  var	  man	  som	  förälder	  ska	  vända	  sig	  om	  
man	  känner	  aL	  barnet	  behöver	  mer	  stöd	  än	  det	  får	  i	  skolan.”	  	  Det	  verkar	  som	  få	  känner	  Oll	  
elevhälsoteamets	  roll	  och	  vilka	  specialpedagoger	  som	  finns	  på	  skolan.	  Behövas	  en	  ökad	  tydlighet/
informaOon	  Oll	  föräldrar?	  Vi	  har	  fåL	  svar	  från	  rektor	  aL	  han	  tar	  ly]er	  frågan	  i	  ledningsgrupp	  och	  
elevhälsoteam.	  

Verksamheten	  vid	  Klubben	  
Vi	  följer	  upp	  hur	  skolan	  har	  gåL	  vidare	  med	  informaOonen	  om	  aL	  tjejerna	  inte	  känner	  sig	  sedda	  på	  
klubben.	  	  Anna	  W	  har	  tagit	  kontaktat	  andra	  föräldraföreningar	  på	  närliggande	  skolor	  för	  aL	  undersöka	  
hur	  deras	  verksamhet	  ser	  ut.	  Ingen	  har	  svarat	  mer	  än	  Duvboskolan.	  Där	  finns	  bland	  annat	  
schackklubb,	  datorspelsutvecklingsdagar,	  rollspel	  med	  mera.	  
Det	  har	  kommit	  önskemål	  från	  förälder	  om	  eL	  läxrum	  vid	  klubben.	  Barn	  som	  går	  länge	  på	  klubben,	  
och	  som	  vill	  passa	  på	  aL	  göra	  sina	  läxor	  där,	  har	  ingen	  lugn	  plats	  aL	  siLa	  på.	  Skolan	  svarar	  aL	  det	  
finns	  eL	  läxrum.	  Men	  frågan	  är	  hur	  läxläsningen	  fungerar	  i	  det	  rummet	  och	  om	  det	  finns	  möjlighet	  Oll	  



läxläsningshjälp?	  Vi	  beslutar	  bjuda	  in	  Houssam	  och	  Micke	  som	  är	  ansvariga	  för	  verksamheten	  Oll	  eL	  
möte.	  	  

Musikrummet	  	  
Inga	  svar	  kring	  vilka	  förutsäLningar	  som	  finns	  på	  skolan	  –	  lokalmässigt	  och	  personalmässigt	  –	  aL	  
ordna	  eL	  musikrum.	  Anna	  G	  samlar	  in	  föräldrarnas	  och	  elevernas	  idéer.	  Hon	  kontaktar	  även	  
musikläraren.	  

Bidragen	  
Vi	  påminner	  det	  ska	  framgå	  vid	  de	  akOviteter	  som	  stöds	  av	  VFF	  varifrån	  stöder	  kommer.	  Vi	  har	  beL	  
Anki	  aL	  informera	  lärarna	  om	  aL	  vårt	  bidrag	  ska	  gå	  Oll	  ualykter	  utöver	  det	  som	  skolan	  allOd	  gör.	  	  

Vinsta	  grundskolas	  föräldraförening	  
Rektor	  Magnus	  har	  bjudit	  in	  oss	  Oll	  eL	  möte	  med	  föräldrarådet	  på	  Vinstagårdsskolan	  den	  11	  
november,	  för	  aL	  prata	  om	  sammanslagningen	  av	  våra	  skolor	  och	  för	  aL	  ta	  upp	  frågan	  om	  en	  
gemensam	  föräldraförening.	  Annika	  och	  Anna	  W	  går	  dit.	  	  Vi	  diskuterar	  hur	  vi	  tänker	  kring	  en	  
gemensam	  föräldraförening	  med	  nuvarande	  Vinstagårdsskolan.	  

Föräldravandringarna	  
Överflödiga	  jackor	  har	  fåL	  plats	  för	  förvaring.	  	  
Vi	  har	  fortsaLa	  kontakter	  med	  fältassistenter	  och	  medborgarvärdar.	  De	  har	  möjlighet	  aL	  granska	  våra	  
texter	  kring	  föräldravandringar	  och	  de	  kontaktuppgi]er	  vi	  går	  ut	  med.	  De	  vill	  ha	  ökad	  dialog	  med	  oss	  
och	  fältassistenterna	  vill	  gärna	  bli	  uppringda	  under	  föräldravandringar	  om	  man	  ser	  något.	  	  

Trafikfrågor	  
V	  42	  hände	  en	  olycka	  på	  Vinstavägen	  där	  en	  elev	  från	  Vinstaskolan	  skadades.	  Vi	  har	  gjort	  en	  skrivelse	  
Oll	  Trafikkontoret.	  VI	  vill	  bjuda	  in	  Oll	  möte	  för	  aL	  diskutera	  frågan	  om	  insatser	  för	  aL	  minska	  
hasOgheterna	  på	  Vinstavägen	  och	  om	  en	  trygg	  skolväg.	  Vi	  lägger	  också	  upp	  skrivelsen	  på	  vår	  
webbplats.	  

Vi	  har	  inte	  fåL	  någon	  återkoppling	  från	  Trafikkontoret	  angående	  häcken	  som	  vi	  anmält	  vid	  korsningen	  
Vinstavägen-‐Västergöksvägen,	  eller	  om	  vår	  fråga	  om	  aL	  anlägga	  eL	  övergångsställe	  på	  
Västergöksvägen.	  

Skolan	  har	  fåL	  Trygg-‐Hansas	  material	  ”Trygg	  väg	  Oll	  skolan?”	  Har	  de	  delats	  ut	  i	  några	  årskurser?	  Vi	  
frågar	  Magnus	  på	  nästa	  möte.	  

Klassombuden	  
Vi	  har	  inte	  fåL	  in	  alla	  namn	  Oll	  föräldrarna	  i	  åk	  3.	  Nu	  finns	  adresserna	  på	  styrelsens	  sida.	  

FOVEA	  
Den	  5	  november	  har	  Annika	  möte	  med	  FOVEA.	  Vi	  beslutar	  aL	  avsluta	  samarbetet	  med	  FOVEA	  på	  
grund	  av	  den	  dåliga	  kvaliteten	  och	  allt	  strul	  med	  beställningar.	  



Förvaring	  
Vi	  samlar	  ihop	  allas	  pärmar	  och	  annat	  som	  vi	  vill	  förvara	  i	  vårt	  skåp.	  	  

NyN	  namn	  
Vi	  undersöker	  hur	  det	  fungerar	  med	  stadgar	  och	  dylikt	  kring	  eL	  namnbyte	  Oll	  Vinsta	  grundskolas	  
föräldraförening.	  	  

MedlemsavgiOen	  
Uppföljning:	  Inbetalningskort	  och	  info	  Oll	  samtliga	  familjer	  för	  medlemsavgi]en	  har	  gåL	  ut	  Oll	  
samtliga	  verkar	  det	  som.	  Henrik	  ska	  kolla	  hur	  många	  som	  har	  betalat.	  	  

Årsmötesprotokoll	  och	  bankkonto	  
Vi	  har	  inte	  fåL	  ta	  i	  den	  ena	  justeraren	  Oll	  årsmötesprotokollet.	  Vi	  måste	  ha	  eL	  justerat	  och	  
underskrivet	  protokoll	  för	  aL	  Annika	  ska	  kunna	  kontakta	  banken	  och	  få	  Ollgång	  Oll	  vårt	  bankkonto.


