
 
 

Styrelsemöte den 21 februari 2013 
 

Närvarande från skolan 

Rektor Ann-Kristin Eklöf, samordnare för förskoleklass: Tina Freidlitz, samordnare för årskurs 1 och  

samordnare för Årskurs 4-6: Helen Macdonald 

Närvarande från VFF 

Ordförande Karin Balkenstig, Sekreterare Johan Tufvesson, Annika Wallin, och Anna Gyllencreutz.  

Skolan tar upp bland annat följande frågor: 

Tjänstefördelning 

Arbetet pågår inför nästa år. Alla lärare måste ha legitimation.Två tjänstlediga kommer tillbaka  

Utvecklingssamtal genomförs nu. Friends haft maskeraddag. 

Skolan ska medverka i ett projekt nästa år Skriva sig till läsning. Använda sig av ipad eller datorer. 

Konstgräset  

Projektet påbörjas med början i mars. VFF medverkar vid möten framöver. Beräknas vara klart till 

skolstart i augusti.  

Matsalen 

Nytt golv i matsalen läggs i matsalen under sportlovet. 

Maten  

En förälder har kontaktat skolan på grund av dennes barn hävdar att maten tar slut och barnet är 

hungrigt efter skolan. Maten ska också vara vattnig och oaptitlig.  

Skolan delar inte förälderns syn utan ser det som en attitydfråga från skolans äldre elever. 

Är det bättre att satsa mer på populära rätter oftare så att barnen verkligen äter än allt för stor 

spridning? 

Skolan jobbar vidare med att prata mat och lägga in det i undervisningen. Det finns en vilja från 

skolan jobba med attityderna kring mat och diskutera med eleverna. 

Trafiken 

Vi vill arbeta för att stänga Vinsta skolgränd för trafik tillsammans med förskolan och skolan på grund 

av det tidvis kaotiska trafikssituationen. Även läget vid fållan vid Vinstavägen fungerar inte bra.  

VFF har en dialog med Trafikkontoret och dom kommer att besöka skolan och  

vi får då ge dom våra synpunkter på plats.   

Studiero 

Frågan är en stående punkt på dagordningen. Vi diskuterar det aktuella läget.  



 
 

Nästa möte flyttas till den 20 mars. (tidigare 21 mars) 

Möte 16 maj med skolrepresentanter. Inget möte den 2 maj. 

Vad ska man göra som klassombud? Vi tar fram en broschyr. 

Obs! Vinstaskolans dag är onsdagen 22 maj.  

Ekonomin 

Ingen info 

Föräldravandring 

Nya västar är på väg 

Vi beslutar starta en Facebook-sida för att ytterligare förbättra informationen från VFF. 

 

Justeras 

 

 

Karin Balkenstig, ordförande   Johan Tufvesson, sekreterare 

  

 


