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Styrelsemöte	  den	  9	  september	  2014	  

Närvarande	  från	  Vinstaskolan	  	  

Rektor	  Ann-‐Kris/n	  Eklöf	  och	  Helen	  Macdonald.	  

Närvarande	  från	  VFF	  	  

Ordförande	  Annika	  Wallin,	  sekreterare	  Johan	  Tufvesson,	  Anna	  Gyllencreutz,	  J-‐O	  De	  Land	  och	  
Henrik	  Björnek,	  Anna	  Wistrand.	  	  

Skolans	  punkter	  

Skolan	  är	  nöjd	  med	  terminsstarten.	  Det	  har	  varit	  en	  lugn	  och	  bra	  uppstart.	  Arbetslag	  och	  
ru/ner	  siOer	  och	  föräldramöten	  har	  gåO	  bra.	  Trots	  aO	  flera	  lärare	  slutade	  inför	  
terminsstarten	  och	  det	  har	  anställts	  fem	  nya	  har	  det	  fungerat	  bra.	  	  

Vi	  diskuterar	  med	  skolan	  om	  hur	  och	  när	  man	  på	  bästa	  säO	  går	  ut	  med	  informa/on	  om	  aO	  
lärare	  kommer	  aO	  bytas	  ut.	  Föräldraföreningens	  önskemål	  är	  aO	  	  informa/on	  om	  
personalförändringar	  lämnas	  så	  /digt	  så	  möjligt.	  	  

Vi	  bokar	  datum	  för	  höstens	  möten.	  	  	  
Tisdagar	  kl	  18.30	  följande	  datum:	  
9/9	   styrelsen	  och	  skolledning	  
17/9	   Årsmöte	  kl	  18.00	  
7/10	   enbart	  styrelsen	  
4/11	   styrelsen	  och	  skolledning	  
18/11	   Medlemsmöte	  och	  klassombudsmöte	  (bland	  annat	  faOas	  beslut	  om	  nya	  stadgar)	  
10/12	   styrelsen	  och	  skolledning	  (inkl	  eaerföljande	  terminsavslutning	  för	  styrelsen)	  

Fixardagen	  den	  27	  september.	  	  
VI	  går	  igenom	  vilka	  från	  styrelsen	  som	  kan	  komma	  och	  vad	  vi	  kan	  bidra	  vi	  med.	  Vi	  bidrar	  med	  inköp	  av	  
tyger	  från	  IKEA.	  Vi	  bidrar	  också	  med	  korv	  kaffe	  och	  kex.	  Genom	  aO	  föräldrar	  är	  med	  och	  putsar	  
fönster	  sparar	  skolan	  ca	  400	  000	  kr.	  	  

Vinstaskolans	  dag	  	  
Vi	  beslutar	  aO	  Vinstaskolans	  dag	  genomförs	  onsdagen	  den	  20	  maj	  2015	  	  och	  aO	  vi	  redan	  nu	  lägger	  ut	  
datumet	  på	  webbplatsen.	  

Utvärdering:	  Vår	  informaEon	  på	  föräldramötena.	  	  
Vi	  har	  informerat	  om	  vår	  verksamhet	  på	  föräldramöten	  för	  alla	  årskurser	  vid	  terminsstart.	  Vi	  
utvärderar	  hur	  det	  gick.	  
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Förberedelser	  inför	  föreläsningen	  den	  17	  september.	  
Vi	  går	  igenom	  allt	  prak/skt	  inför	  föreläsning.	  
Tider,	  teknik	  möblering	  för	  den	  kvällen.	  	  

Musik	  
Uppföljning:	  Hur	  går	  vi	  vidare	  när	  det	  gäller	  inköp	  av	  musikutrustning	  /ll	  eleverna?	  Anna	  Gyllencreutz	  
får	  i	  uppdrag	  aO	  prata	  med	  de	  föräldrar	  och	  elever	  som	  lyae	  frågan	  från	  början.	  

Klubben	  
Det	  är	  mycket	  barn	  på	  klubben.	  Ca	  70	  barn	  är	  anmälda.	  Vi	  diskuterar	  hur	  skolan	  går	  vidare	  kring	  
flickornas	  upplevelser	  av	  aO	  inte	  känner	  sig	  sedda	  på	  klubben.	  Klubben	  kommer	  aO	  erbjuda	  eO	  öppet	  
hus	  för	  föräldrarna.	  

Sommarstängning	  2015	  
Det	  finns	  önskemål	  från	  föräldrar	  om	  samma	  stängningsveckor	  som	  förskolorna	  i	  Stockholmsstad	  
under	  sommaren.	  Nu	  skiljer	  det	  en	  vecka.	  VFF	  skickar	  med	  deOa	  som	  eO	  önskemål	  /ll	  nästa	  år.	  

Interna	  frågor	  för	  styrelsen	  

Hemsidan	  
Annonser	  kommer	  slumpmässigt	  på	  en	  del	  sidor	  för	  aO	  vi	  hillls	  använt	  en	  gra/sversion.	  Det	  kostar	  
30	  dollar/år	  ta	  bort	  dem.	  För	  fem	  dollar/år	  kan	  vi	  köpa	  domänen	  vinstaskolanff.com	  som	  är	  läOare	  aO	  
komma	  ihåg.	  Styrelsen	  beslutar	  aO	  genomföra	  deOa.	  

Årsmötet	  
Vi	  går	  igenom	  dagordning	  och	  vår	  mo/on	  inför	  	  årsmötet.	  

Utvärdering:	  Våra	  informaEonsinsatser	  
Vi	  har	  delat	  ut	  foldrar	  om	  föräldravandringar	  och	  klassombudens	  uppgiaer.	  Johan	  Tufvesson	  och	  
Annika	  Wallin	  har	  arbetat	  med	  ny	  form	  och	  uppdaterade	  texter	  på	  hemsidan.	  Vi	  pratar	  om	  vad	  som	  
kan	  bli	  ännu	  bäOre.	  

Medborgarvärdar	  i	  stadsdelarna	  
Lisa	  Lysén	  bjuder	  in	  medborgarvärdar	  och	  fältassistenter	  /ll	  eO	  möte	  den	  7	  oktober.	  De	  vill	  beräOa	  
om	  sin	  verksamhet	  och	  vi	  vill	  informera	  om	  vårt	  arbete	  med	  föräldravandringarna.	  	  

Klassombud	  
Vilka	  klasser	  har	  lämnat	  kontaktuppgiaer?	  	  Vilka	  behöver	  påminnas.	  Anna	  Gyllencreutz	  ordnar	  det.	  
Lista	  med	  kontaktuppgiaer	  bör	  finnas	  på	  styrelsens	  interna	  sida.	  Annika	  Wallin	  fixar	  det.	  
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Trafikfrågor	  
Frågan	  om	  skolpoliser.	  Många	  familjer	  saknar	  skolpoliserna.	  Polisen	  utbildar	  inte	  längre	  skolpoliser	  
och	  vi	  har	  undersökt	  möjligheten	  aO	  driva	  verksamheten	  vidare	  i	  annan	  regi.	  J-‐O	  De	  Land	  har	  varit	  i	  
kontakt	  med	  en	  skola	  i	  Nacka	  som	  tagit	  över	  ansvaret	  för	  skolpoliserna	  sedan	  Polisen	  lagt	  ned	  denna	  
verksamhet.	  	  	  	  
Vi	  har	  fåO	  utbildningsmaterialet	  för	  skolpoliser	  från	  Polisen.	  	  

Info:	  FOVEA	  
Annika	  Wallin	  rapporterar	  kort	  från	  möte	  med	  Laila	  och	  FOVEA	  den	  4/9	  om	  årets	  skolfotografering.	  
Vår	  kontakt	  på	  FOVEA	  lovade	  aO	  leva	  upp	  /ll	  det	  som	  vi	  kommit	  överens	  om	  och	  ville	  gärna	  diskutera	  
en	  förlängning	  av	  avtalet	  med	  Vinstaskolan.	  VFF	  bad	  aO	  få	  återkomma	  när	  vi	  seO	  resultatet	  av	  årets	  
fotografering.	  

Förvaring	  
Vi	  har	  nu	  /llgång	  /ll	  skåp	  för	  förvaring	  av	  pärmar	  o	  dylikt.	  Alla	  som	  har	  pärmar	  som	  man	  inte	  vill	  ha	  
stående	  hemma	  tar	  vi	  med	  /ll	  nästa	  möte.	  

Klassbidrag.	  
Vi	  vill	  förtydligar	  för	  lärarna	  aO	  våra	  	  bidrag	  ska	  gå	  /ll	  ”nya”	  ak/viteter,	  inte	  /ll	  sådan	  som	  regelbundet	  
återkommer	  i	  skolans	  verksamhet	  och	  som	  ryms	  inom	  arbetslagens	  ordinarie	  budget.	  Våra	  bidrag	  ska	  
säOa	  guldkant	  på	  barnens	  skol/d	  och	  gå	  /ll	  sådana	  ak/viteter	  som	  annars	  inte	  hade	  blivit	  av.	  Annika	  
Wallin	  kontaktar	  Anki	  om	  deOa.	  

Justeras	  	   	   	   	   Protokollförare	  

Annika	  Wallin,	  ordförande	  	  	   Johan	  Tufvesson	  


