Vinstaskolans Föräldraförening
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2012-2013

Styrelsens medlemmar 2012-2013
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Huvudklassombud
Trafikansvarig
Föräldravandringar
Skolmiljö

Karin Balkenstig
Johan Tufvesson
Henrik Björnek
Anna Gyllencreutz
J-O Deland
Annika Wallin
Mira Vilén

Revisor
Lotta Lindroos

Revisorsuppleant
Henrik Gaunitz

Valberedning
Lotta Lindroos och Kjell Sandholm-Bergholtz

Verksamhetsåret i korthet
Under verksamhetsåret har VFF styrelse haft möten med skolans rektor och andra skolrepresentanter
för att utbyta information och diskutera frågor kring barnens skolgång. Det har varit givande möten
med information och frågor från både skolans håll och föräldraföreningen.
På höstens ”Fixardag” då föräldrar, lärare och barn hjälptes åt att städa och röja stod VFF för korv med
bröd och dricka.
Vinstaskolans dag hölls i år den 22:a maj och det blev en mycket trevlig kväll med bollkastning, popcorn
och annat. Vi hade även en del av det lager av skoltröjor som VFF tog fram ett tidigare år som vinster i
ett lotteri. Intäkterna går tillbaka till barnen i form av bidrag till kulturaktiviteter, gemensamma
klassaktiviteter samt till lekutrustning. Intäkterna är också en del av finansieringen av belöning till
skopoliser och korv med bröd på fixardagen.

Styrelsens arbete

Till läsåret valdes en ny ledamot in i styrelsen. Rektor samt av rektor utsedd representant har deltigit
vid de flesta av det gångna årets styrelsemöten. Protokollen finns upplagda på VFF hemsida.
Föreningens samarbete med skolans ledning har varit gott.
Vår webbplats: vinstaskolanff.wordpress.com har varit välbesökt med över 3000 besök under läsåret.
VFF har under året även skapat en Facebooksida med adressen facebook.com/vinstsaskolanff

Klassombud
Klassombuden är föreningens viktigaste kontakt med föräldrarna i varje klass. På mötena informerade
föreningen om olika frågor samt tog in synpunkter från klassombuden. På vårens möte planerades
också Vinstaskolans dag. Uppslutningen av klassföräldrar har varierat mellan klasserna vilket ibland
medfört att aktuell information inte nått alla föräldrar. Under läsåret tog VFF fram en
informationsfolder om klassombudens roll och uppdrag som är tänkt att delas ut i början av varje läsår.

Trafikfrågor

Frågan om hur vi ska kunna begränsa hastigheten på Vinstavägen utanför skolan pågår ständigt. Det
har gjorts ett antal fartkontroller av polisen och många kör för fort. Med detta som underlag bör
skyltning kunna förbättras men så här långt har myndigheterna inte gjort något. Vi fortsätter dock att
driva på frågan för att få upp bättre skyltning för skola och lekande barn.
Föreningens styrelse kontaktade förskolan Björkbacken (som ligger intill Vinstaskolan) och informerade
dem om att föreningen och skolan agerar gemensamt för att försöka få till stånd en begränsning av
trafiken på Vinsta skolgränd. Förskolan valde att agera och har också skrivit i samma ärende till
Trafikkontoret i Stockholm.
Glädjande nog så fick skolpolisverksamheten fortsätta föregående läsår efter att protester mot
avskaffandet framförts under förra läsåret.

Föräldravandringar

Under året genomfördes föräldravandringarna som vanligt under höst och vår och utan allvarliga
incidenter.
Under hösten 2012 tog VFF fram en informationsfolder om föreningens föräldravandringar, och
kontaktade fältassistenter och fritidsledare i Spånga-Vällingby för informationsutbyte. Vid terminsstart
i januari 2013 och terminsstart augusti 2013 delades informationsfoldern ut till alla elever på skolan.
Texten finns på hemsidan.

Under året har föreningen köpt in tolv reflexvästar till föräldravandringarna, som ett komplement till
de gula jackor som redan finns.
Laminerade informationskort med telefonnummer och andra upplysningar som ska tas med under
föräldravandringarna placerades i förrådet där jackor och västar förvaras. Förrådet rensade och
städades också i samband med detta.
Föräldraföreningen delar alltid ut pris till de klasser som har flest vandrande föräldrar varje termin och
resultatet av föräldravandringarna hösten 2012, enligt de siffror som redovisats av klassombuden, var:
Datum
årskurs antal vandrare
22-23 sept
6
0
28-29 sept
5
0
5-6 okt
4
3
12-13 okt
3
14
19-20 okt
2
6
9-10 nov
1
23
16-17 nov
f-klass 27
Förskoleklassen vann 2000 kr för flesta vandrare, och årskurs 1 vann 1000 kronor som god tvåa.
Resultat föräldravandringarna våren 2013, enligt de siffror som redovisats av klassombuden.
Datum
årskurs antal vandrare
22 mars
6
7
12-13 april
5
0
19-20 april
4
12
26-27 april
3
19
3-4 maj
2
6
24-25 maj
1
24
31 maj-1 juni
f-klass 23
Årskurs ett vann 2000 kr för flesta vandrare, och föreskoleklassen fick 1000 kronor.

Val av ny skolfotoleverantör
Efter skolfotograferingen 2012 klagade föräldrar på såväl klassfoton som individuella porträtt. Det
handlade om ofokuserade miner och slarviga porträttbilder. Skolan ville därför undersöka möjligheten
att byta skolfotoleverantör. Skolan vände sig till VFF som åtog sig uppgiften att göra research och se på
möjliga alternativ. Fokus var att hitta ett företag med större valfrihet när det gäller bildpaket och
porträttbilder, bra pris, erfarna fotografer och möjlighet att köpa digitala bilder. VFF kontaktade sju

fotoföretag och jämförde deras erbjudande. Styrelsen och skolan kom överens om att välja FOVEA
(som tidigare hette Stjärnstudio). Skolan har tecknat avtal med FOVEA på två år, där en rabatt på
skolkatalogen ingår.

Skolmiljö
Under det gångna läsåret har styrelsen haft en kontinuerlig dialog med skolledningen gällande
arbetsmiljöfrågor.
Områden som tagits upp är bl.a. följande.
- Skolans arbete mot kränkande behandling. Föräldraföreningen har även getts möjlighet att
komma med synpunkter mot skolans likabehandlingsplan, vilket styrelsen även har gjort.
- Skolans arbete kring arbetsro.
- Arbetet med konstgräsplan.
- Frågor rörande skolmaten

Ekonomi
VFF har bidragit till skolan och barnens verksamhet med bland annat följande under läsåret:
• Vinster till de klasser som fått flest föräldrar att gå med på nattvandringar.
• Skolpoliserna
• Korv och dricka på fixardagen
• Utdelning av klassbidrag
För läsåret 2012/13 har medlemsintäkterna sjunkit med nära hälften jämfört med föregående läsår.
Detta kommer att medföra att föräldraföreningen inte kan ge lika stora bidrag till eleverna som
tidigare år. Ett litet överskott blir det trots allt då flera klasser inte utnyttjat sin klasspeng. Detta
överskott följer med in i nästa års budget för att kunna förbättra barnens skolmiljö.
Se separat resultat- och balansräkning för årets siffror.

Slutord

Engagemang ger oss styrka. Genom föräldraföreningen kan alla föräldrar till barn i Vinstaskolan vara
med och påverka skolans ledning så att våra barn får bästa möjliga skolgång.

