Vinstaskolans Föräldraförening
Protokoll från Styrelsemöte 6 oktober 2011
Närvarande: Karin Balkenstig, Henrik Björnek, Anna Gyllencreutz och Johan Tufvesson från
VFF och från skolan Helen Mc Donald och Ann-Kristin Eklöf.

1. Skolan informerar
•
Anki tackar för fixardagen, mycket blev gjort på kort tid. Tvåorna har, efter branden,
en egen fixardag 10/11.
•
Branden i Ungan/Pluto. En klass och fritidsverksamheten är tillbaka och den andra
klassen är fortfarande utlokaliserad men troligtvis tillbaka på måndag. Bara mattan återstår
att få fixad. Enbart halva mattan byts (av ekonomiska skäl).
•

Bra skolstart. Lugnt på rasterna. Öppet på klubben på raster för de äldre eleverna.

•

Musiklärare Jenny är gravid och är föräldraledig fr o m vecka 41. Vikarie är utsedd.

•
Kvalitetsredovisning görs nu. Åk 3 och 6 har nationellt prov i Matematik och
Svenska. Stor satsning på matematik efter dåligt resultat i nationella prov.
VFF ska vara delaktiga i kvalitetsredovisningen.
•
Skolan har på förslag att årets julavslutning ska att vara på eftermiddag/ kväll den
21 december. Det kommer att delas i två omgångar. Hänsyn ska tas till de minsta barnen i
förskoleklass och de får vara i första omgången. Från den 22 december är det vanlig
fritidsomsorg. VFF gillar förslaget.
•
Beviljande av ledighet för elever ligger i och med den nya skollagen på skolans
rektor. Diskussion om hur lång ledighet man ska få ta och hur ofta. Bör det vara
begränsningar. Anki kommer inte att bevilja ledighet under perioden med nationella prov.
•
Förfrågan från eleverna på klubben om att få ha godiskiosk. Eleverna kryssar ut sig
från klubben för att gå och köpa godis. Nälstaskolan har ingen klubb; deras elever är i
Starboparken där det finns godiskiosk (vilket kompisarna i Vinstaskolan tycker är orättvist).
Vinstaskolan föreslår fredagskiosk med chokladbollar och ev popcorn (kanske baka något).
Skolan bjuder. Eleverna ska ej behöva ha pengar med sig till skolan. VFF gillar förslaget.
•
VFF tar upp frågan om rastvakter (fråga från årsmötet) Skolan tycker det fungerar
bra. Alla har rast samtidigt och alla kan träffas. Många vuxna är ute och ett bra sätt att få
ihop lärarnas luncher och rastvaktsschema. Åk 6 har eget rastställe, åk4-5 är på klubben
och åk 1-3 har fotbollsplan. Allt är lugnare nu.

•
Är det för lite att göra på rasten? Pingisbordet fungerar bra. Vällingby pingisklubb
har representanter på plats under raster. Fritids har beslutat om inköp av fyra nya cyklar.
Skolan önskar ett bidrag på 11000 kr från VFF för inköp av ytterligare fyra cyklar.

•
Nu finns det två stationära och en bärbar dator /klassrum på skolan. Ej
förskoleklass. Åk 6 har också en iPad. Smartboards finns i alla klasser.

Föräldravandring
2.
Anna ska kolla att allt finns på plats; telefonnummer, tips på var man ska gå osv. Ny
omgång av listan över föräldravandring i höst ska skickas ut när klassombudslistan är på
plats.
3.
Trafik
Henrik lämnar över mail med sin poliskontakt till J-O Deland. Vi fortsätter jobba för att få
30-markering i marken utanför skolan.
4.
Kassör
Styrelsen beslutar att ge Henrik Björnek och Karin Balkenstig rätt att enskilt teckna
föreningen.
5.
Huvudklassombud
Komplett lista med klassombud ej färdigställd. Klassombudsmöte 18/10 kl 19.00.
6.
Ny hemsida
Johan visade nya VFF-hemsidan. Förklarade fördelarna med ny gemensam
hotmailadress för styrelsen. Bl a att vi personligen inte kommer att synas som avsändare i
mailen. Ordförande Karin ska kolla av mailboxen varje vecka och vidarebefordra mail till
rätt person i styrelsen. Vi beslutar att denna nya hemsida ska användas framöver.
Nya sidan: https://vinstaskolanff.wordpress.com, mail: vinstaskolanff@hotmail.se
Nytt VFF möte 10/11 kl 18.30
Mötets avslutande
Ordförande Karin Balkenstig avslutade mötet.
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