
	  

Protokoll	  från	  styrelsemöte	  6	  maj	  
	  
Närvarande	  från	  VFF	  	  
Ordförande:	  Annika	  Wallin,	  sekreterare	  Johan	  Tufvesson,	  Anna	  Finne	  Wistrand,	  Lisa	  Lysen,	  J-‐O	  
Deland	  och	  kassör	  Henrik	  Björnek.	  

	  
Trafikfrågor	  
Ann	  Lindmark,	  förälder	  åk	  1,	  har	  ett	  pågående	  ärende	  hos	  Trafikkontoret.	  Vi	  lämnar	  in	  en	  skrivelse	  i	  
samma	  ärende	  och	  utökar	  med	  några	  punkter.	  	  Från	  föräldrar	  har	  vi	  fått	  in	  önskemål	  om	  trafikljus,	  
övergångsställe,	  markering	  SKOLA	  i	  gatan,	  du-‐kör-‐för-‐fort-‐skyltar	  och	  farthinder.	  	  Vi	  mailar	  även	  SL	  
om	  bussförarnas	  ansvar.	  
Skolpoliser.	  Polisen	  säger	  sig	  inte	  ha	  resurser	  att	  utbilda	  skolpoliser	  överhuvudtaget.	  J-‐O	  kommer	  
dock	  att	  få	  hämta	  ut	  utbildningsmaterial	  från	  polisen.	  Vi	  kollar	  hur	  det	  fungerar	  i	  Nacka	  där	  det	  
tydligen	  finns	  en	  skola	  som	  utbildar	  skolpoliser	  i	  egen	  regi.	  	  
	  
Styrelsen	  nästa	  år	  
J-‐O	  Deland	  och	  Anna	  Gyllencreutz	  har	  mandat	  som	  går	  i	  ut	  i	  år	  och	  platserna	  ska	  väljas	  vid	  årsmötet	  i	  
september.	  Båda	  erbjuder	  sig	  att	  omväljas.	  Om	  det	  finns	  personer	  som	  vill	  komma	  in	  i	  styrelsen	  
utifrån	  kommer	  vi	  att	  prata	  om	  vilka	  som	  kan	  tänka	  sig	  att	  ställa	  sina	  platser	  till	  förfogande.	  
Vi	  diskuterar	  även	  en	  rekrytering	  av	  arbetsgrupper	  (föräldrar	  som	  vill	  engagera	  sig	  i	  någon	  viss	  fråga	  
men	  inte	  sitta	  i	  styrelsen).	  

	  
Förberedelser	  inför	  Vinstaskolans	  dag	  
Vi	  planerar	  inför	  Vinstaskolans	  dag.	  Styrelsen	  samlas	  17.00	  iklädda	  västar.	  	  
	  
Föreläsningen	  
Vi	  bokar	  Niclas	  Ottosson	  för	  en	  föreläsning	  om	  nätmobbning	  i	  samband	  med	  vårt	  årsmöte	  den	  17	  
september.	  Skolan	  delfinansierar.	  Eventuellt	  kan	  det	  bli	  en	  tre-‐stegs-‐utbildning	  för	  elever,	  lärare	  och	  
föräldrar	  	  
	  
Klassbidrag	  
Annika	  träffar	  lärarna	  den	  4	  juni	  och	  informerar	  om	  bland	  annat	  klassbidrag.	  	  
Bidragen	  ska	  i	  första	  hand	  sökas	  av	  lärare	  och	  användas	  till	  kulturaktiviteter.	  Om	  läraren	  inte	  
utnyttjar	  bidraget	  kan	  klassombuden	  söka	  för	  en	  aktivitet,	  men	  pengarna	  får	  inte	  gå	  till	  sparande	  i	  
klasskassan.	  Om	  pengarna	  inte	  söks/används	  går	  de	  tillbaka	  till	  oss	  (dvs	  kan	  inte	  sparas	  till	  nästa	  år).	  
Vi	  vill	  som	  motprestation	  att	  man	  anger	  att	  pengarna	  kommer	  från	  oss.	  	  
	  

Sommarpresent	  till	  personalen	  
Vi	  ger	  present	  till	  ”icke-‐klasslärare”	  till	  sommaren	  som	  precis	  som	  vi	  gjorde	  i	  julas.	  Till	  nästa	  jul	  
kommer	  vi	  att	  ge	  en	  gemensam	  present	  i	  form	  av	  chokladask	  till	  personalrummet.	  

Efter	  mötet	  den	  3	  juni	  har	  vi	  gemensam	  avslutning.	  

Information	  från	  skolan	  	  
Det	  kommer	  att	  göras	  markarbeten	  vid	  Ungan	  i	  sommar.	  Då	  kommer	  den	  stora	  vattenpölen	  att	  
försvinna.	  	  
	  


