
	  
	  
	  
Styrelsemöte	  den	  25	  mars	  2014	  
Närvarande	  från	  Vinstaskolan	  	  
Rektor	  Ann-Kristin	  Eklöf	  
	  
Närvarande	  från	  VFF	  	  
Ordförande	  Annika	  Wallin,	  Sekreterare	  Johan	  Tufvesson,	  Anna	  Gyllencreutz,	  Lisa	  Lysén	  och	  
Henrik	  Björnek.	  Frånvarande:	  J-O	  DeLand	  och	  Anna	  Wistrand	  
	  
Skolans	  punkter	  
VFF	  får	  möjlighet	  att	  komma	  till	  en	  arbetsplatsträff	  för	  att	  informera	  om	  hur	  VFF	  arbetar	  
med	  klassombuden	  och	  hur	  klasslärarna	  kan	  söka	  bidrag	  hos	  oss.	  Mötet	  bestäms	  till	  den	  
4	  juni	  kl	  15.	  	  
	  
Vi	  diskuterade	  reglerna	  för	  ledighet.	  Skolan	  ger	  två	  dagar	  per	  termin	  utan	  att	  särskilda	  
skäl	  behöver	  anges	  och	  alla	  ansökningar	  ska	  till	  rektor	  för	  beslut.	  En	  dialog	  sker	  kring	  
varje	  enskilt	  fall	  om	  någon	  skulle	  ha	  särskilda	  skäl	  för	  längre	  ledighet	  utanför	  lov.	  	  
	  
Trafiksituationen	  är	  nu	  avsevärt	  bättre	  på	  Vinsta	  skolgränd	  efter	  p-‐förbudet.	  
	  
På	  Vinstaskolan	  finns	  idag	  en	  förstelärare	  inom	  IT.	  Till	  	  nästa	  läsår	  kommer	  två	  till	  att	  
anställas.	  Det	  blir	  en	  ma-‐no	  och	  en	  i	  svenska	  som	  andra	  språk.	  	  
	  
Intaget	  till	  nästa	  års	  förskoleklass	  pågår.	  58	  av	  60	  sökande	  har	  fått	  sitt	  första	  val.	  	  
	  
Hela	  skolans	  personal	  har	  haft	  fortbildning/föreläsning	  kring	  så	  kallande	  maktlekar.	  	  
	  
Vi	  diskuterar	  fritidsaktiviteterna	  på	  fritidstid.	  Vad	  finns	  idag?	  Är	  alla	  aktiviteter	  
subventionerade	  av	  skolan?	  Är	  det	  ”prova-‐på-‐aktiviteter”	  som	  försvinner	  efter	  någon	  
termin?	  Spånga	  fotboll	  har	  kostnadsfria	  aktiviteter	  via	  stadens	  satsning	  idrottslyftet.	  Det	  
är	  en	  prova-‐på-‐verksamhet.	  Tidigare	  har	  skolan	  haft	  liknande	  satsningar	  inom	  basket	  
och	  bordtennis.	  Inga	  aktiviter	  är	  subventionerade.	  	  
	  	  
VFF	  har	  ett	  möte	  till	  med	  skolan	  innan	  sommarlovet	  tisdagen	  den	  3	  juni.	  	  
Hur	  många	  klasser	  ser	  det	  ut	  att	  bli	  nästa	  läsår	  i	  årskurs	  4,	  5	  och	  6?	  Just	  nu	  ser	  det	  ut	  att	  
bli	  2	  i	  4:an	  2	  i	  5:an	  och	  en	  i	  6:an.	  
	  
VFF	  planerar	  att	  arrangera	  en	  föreläsning	  om	  barn	  på	  nätet.	  Skolan	  ställer	  upp	  och	  är	  
med	  och	  betalar.	  	  
	  
Hur	  är	  arbetsron	  i	  klasserna	  nu?	  Några	  rapporter	  om	  tillmälen	  och	  fula	  ord	  från	  elever	  i	  
både	  förskoleklass	  och	  sexan.	  Skolan	  har	  nolltolerans	  för	  tillmälen	  och	  grovt	  språk	  och	  
lärarlagen	  anser	  att	  det	  är	  välfungerande	  klasser.	  	  
	  
Skolan	  har	  ansökt	  om	  bidrag	  får	  stadens	  kultursatsning	  Skapande	  skola	  och	  fått	  76	  000	  
till	  aktiviteten	  Hela	  skolan	  dansar.	  Skolan	  har	  även	  sökt	  för	  2014.	  	  
Vinstaskolans	  dag.	  VFF	  får	  låna	  skolans	  hoppborg	  i	  år.	  	  



	  
	  
Internt	  i	  styrelsen	  
Vi	  planerade	  klassombudsmötet	  den	  8	  april	  och	  pratar	  om	  arbetsfördelning	  och	  
aktiviteter	  på	  Vinstaskolans	  dag.	  
	  
Henrik	  Björnek	  gav	  en	  kort	  översikt	  över	  föreningens	  ekonomi	  som	  i	  nuläget	  är	  relativt	  
god	  men	  vi	  måste	  arbeta	  för	  att	  få	  upp	  intäkterna.	  Föreningens	  ekonomi	  har	  försämrats	  
under	  en	  längre	  tid.	  Inkomster:	  Efter	  senaste	  påminnelsen	  har	  cirka	  45	  procent	  av	  
familjerna	  betalat	  medlemsavgiften.	  Vi	  planerar	  att	  göra	  en	  informationsinsats	  om	  
föreningens	  arbete	  på	  föräldramötena	  nästa	  terminsstart.	  	  
	  
Vi	  vill	  också	  förbättra	  Vinstaskolans	  dag	  och	  hoppas	  att	  det	  ska	  bli	  både	  roligare	  för	  dem	  
som	  kommer	  och	  ge	  mer	  inkomst	  till	  föreningen.	  Utgifter:	  Något	  lägre	  än	  vad	  vi	  har	  
budgeterat	  för	  hittills,	  det	  är	  fortfarande	  några	  årskurser	  som	  inte	  har	  sökt	  bidrag	  för	  
teaterbesök	  eller	  liknande	  aktiviteter.	  Vi	  hoppas	  få	  in	  fler	  ansökningar	  från	  klasslärarna.	  
Vi	  har	  också	  gett	  stöd	  till	  Friends-‐disco	  och	  betalat	  ut	  belöningar	  i	  föräldravandringarna.	  
	  
Justeras	  	   	   	   	   Protokollförare	  
	  
	  
Annika	  Wallin,	  ordförande	  	   	   Johan	  Tufvesson	  
	  
	  
	  
	  


