
 
 
Styrelsemöte den 15 november 2012 

Närvarande från skolan 

Rektor Ann-Kristin Eklöf, samordnare för förskoleklass: Tina Freidlitz, samordnare för årskurs 1 och 2-
3: Cecilia Rosman, samordnare för Årskurs 4-6: Helen Macdonald  

Närvarande från skolan 

Närvarande från VFF  

Ordförande Karin Balkenstig, Sekreterare Johan Tufvesson, J-O Deland, Annika Wallin, Anna 
Gyllencreutz och Mira Vilén 

Skolan tar upp bland annat följande frågor. 

Skolan vill lägga konstgräs på fotbollsplanen. Kostnaden blir 350 000 och kostnaden för underhåll 50 
000 kronor /per år. Möjlighet finns att det kan vara klart till augusti. 

En enkät från skolinspektionen är på väg ut. 

Förfrågan om vi är nöjda med årets skolfoton. Skolan tar gärna emot tips på flera aktörer.  

Skolan har fått ett erbjudande om att ha kurs i mindfulness för elever  på fritidstid mot kostnad. 
Skolan och VFF enas om att bjuda in till ett föräldramöte och ser hur intresset är. 

Mira och Annicka är med från VFF och ger synpunkter på skolans förslag till likabehandlingsplan.  

Våra frågor 

Skolmaten 

Vi diskuterar frågan. Vid några tillfällen har mat tagit slut. Skolan gör en studie av mattiderna . Skolan 
och VFF är ense om att äta 10.30 är för tidigt. 

Läromedel 

Kritik mot böckerna ”Ettagluttarna”.  

En förälder är kritisk mot bokens bilder av pojkar och flickor och olika etnicitet. Skolan tycker att 
böckerna ger möjlighet att prata om just de frågorna. Skolan tittar på boken i fråga. 

Musikundervisningen 

Diskussion kring hur musikundervisningen fungerar.   

Arbetsro /kränkande behandling 

VFF vill ha en löpande dialog med skolan i dessa frågor. Vi diskuterar utifrån perspektivet om det är 
något vi kan göra för att bidra till ett bra arbete kring detta. Hur kan skolan involvera eleverna i att se 
riskabla områden på skolan? Förslag att skolan gör elevvandringar. Skolan tar med sig detta i sitt 



 
 
fortsatta arbete. Även digitala kränkningar diskuteras. Hur fungerar det med mobiler, på Facebook 
och dylikt? 

Arbetsro 

I huvudsak ett problem i år 4,5 och 6. Trivselenkät genomförs från fyran. 

Behövs det göras en enkät om arbetsron på skolan i alla årskurser? Viktigt att alla föräldrar stöttar 
skolan i deras fostransroll. 

En förälder föreslår inköp av mössor med trycket ”Jag mobbar inte” och föreslår att skolan och VFF 
sponsrar. Frågan hänskjuts till elevrådet. 

Rektor föreslår en gemensamt föreläsning för skolan och VFF under våren. Kan barnen medverka och 
berätta om vad de gör nätet? 

Ekonomin 

Ingen info 

Föräldravandring 

Vi beslutar beställa  12 st att västar användas vid föräldravandringarna. 

Annikas broschyr om  föräldravandring diskuteras och vi jobbar utifrån den till våren. 

Trafiken 

Inga poliskontroller genomförs för tillfället  

Förskolan Björkbacken stöder skolans önskan att stänga Vinsta skolgränd för biltrafik. 

Nästa möte 11 december. 18.30 

 

Justeras 

 

Karin Balkenstig, ordförande  Johan Tufvesson, sekreterare 

 

 

 

 


