
	  

Styrelsemöte	  den	  4	  februari	  2014	  
	  

Närvarande	  från	  skolan	  

• Anki	  Eklöf,	  rektor	  Vinstaskolan	  
• Cecilia	  Rosman,	  skolledning	  och	  utvecklingsledare	  för	  årskurs	  f-‐3.	  

	  

Närvarande	  från	  VFF	  

• Annika	  Wallin,	  styrelsen	  Vinstaskolans	  föräldraförening	  
• Lisa	  Lysén,	  styrelsen	  Vinstaskolans	  föräldraförening	  
• Henrik	  Björnek,	  styrelsen	  Vinstaskolans	  föräldraförening	  
• Anna	  Wistrand,	  styrelsen	  Vinstaskolans	  föräldraförening	  
• Anna	  Gyllencreutz	  

	  

Klubben	  

Huset	  är	  rök-‐	  och	  vattenskadad.	  Det	  utreds	  om	  Klubben	  skall	  renoveras	  eller	  om	  ett	  nytt	  hus	  skall	  
byggas.	  Ärendet	  ligger	  nu	  hos	  försäkringsbolaget	  och	  skolan	  inväntar	  beslut.	  	  De	  elever	  som	  är	  
inskrivna	  på	  fritidsklubben	  får	  under	  våren	  istället	  vara	  i	  ett	  rum	  i	  C-‐huset	  och	  det	  sker	  en	  samkörning	  
med	  Solgården.	  

Årskurs	  sex	  har	  tillåtelse	  att	  vara	  inomhus	  på	  rasterna.	  Under	  luncherna	  får	  dessa	  elever	  vara	  i	  det	  
rummet	  i	  C-‐huset	  och	  de	  får	  även	  sitta	  och	  läsa	  i	  biblioteket.	  

Lunch	  

Det	  har	  spridit	  sig	  en	  positiv	  stämning	  i	  matsalen	  och	  Anki	  hör	  elever	  säga	  att	  de	  nu	  tycker	  att	  maten	  
är	  bättre.	  Det	  finns	  elever	  på	  skolan	  som	  medicinerar	  och	  en	  biverkan	  kan	  vara	  försämrad	  aptit.	  Det	  
är	  viktigt	  att	  även	  dessa	  elever	  får	  i	  sig	  mat	  för	  att	  kunna	  tillgodogöra	  sig	  undervisningen	  på	  
eftermiddagen.	  	  Skolan	  har	  därför	  inlett	  en	  satsning	  där	  eleverna	  får	  specialkost	  och	  då	  får	  vara	  med	  
och	  komponera	  en	  egen	  meny	  med	  mat	  som	  de	  gillar.	  	  

Utvecklingssamtal	  

Nu	  finns	  nya	  direktiv	  kring	  de	  individuella	  utvecklingsplanerna	  (IUP).	  	  De	  nya	  reglerna	  grundar	  sig	  på	  
att	  försöka	  minska	  administration	  för	  lärarna.	  Direktiven	  betyder	  i	  kortet	  att	  individuella	  
utvecklingsplaner	  inklusive	  skriftliga	  omdömen	  skrivs	  en	  gång	  per	  läsår	  (vid	  utvecklingssamtalet	  i	  
september),	  istället	  för	  som	  tidigare	  två	  gånger	  per	  läsår.	  Vid	  det	  andra	  utvecklingssamtalet	  på	  våren	  
(i	  mars)	  utvärderas	  och	  revideras	  de	  mål	  som	  skrivits	  i	  september.	  Föräldrarna	  kommer	  inte	  längre	  
att	  få	  skriftlig	  dokumentation	  hemskickad	  inför	  utvecklingssamtalen.	  Denna	  information	  ges	  istället	  
muntligt	  på	  samtalet,	  och	  kontinuerligt	  under	  terminen.	  	  

Elevernas	  individuella	  utvecklingsplaner	  och	  skriftliga	  omdömen	  finns	  att	  läsa	  på	  skolwebben.	  Det	  är	  
också	  via	  skolwebben	  som	  föräldrarna	  kommer	  att	  boka	  tid	  för	  utvecklingssamtal.	  



Nationella	  prov	  

Åk	  6	  har	  haft	  sitt	  första	  nationella	  prov	  för	  terminen.	  Åk	  3	  har	  nationella	  prov	  efter	  sportlovet.	  

Dusch	  

Det	  har	  funnits	  önskemål	  från	  föräldrar	  om	  ökad	  stöd	  till	  de	  yngre	  eleverna	  vid	  duschen	  efter	  
idrotten.	  Skolan	  svarar	  att	  det	  alltid	  är	  omsorgspersonal	  närvarande	  då	  förskoleklass,	  Åk	  1,	  Åk2	  och	  
Åk3	  duschar	  efter	  idrotten.	  	  Om	  föräldrar	  har	  frågor	  eller	  synpunkter	  om	  detta	  är	  de	  varmt	  välkomna	  
att	  vända	  sig	  till	  klasslärare	  eller	  mentor.	  
	  

Belysning	  på	  fotbollsplanen	  

Det	  har	  funnits	  önskemål	  om	  att	  ordna	  belysning	  på	  fotbollsplanen	  på	  kvällstid.	  Belysning	  till	  
fotbollsplanen	  finns	  inte	  med	  i	  skolans	  budget	  och	  fotbollsplanen	  är	  till	  för	  skolans	  elever	  fram	  till	  
klockan	  18.	  

Matsäck	  på	  friluftsdagar	  

Det	  har	  inkommit	  en	  fråga	  om	  varför	  eleverna	  ska	  ha	  med	  sig	  matsäck	  på	  friluftsdagar	  även	  om	  de	  
ibland	  gör	  ett	  stopp	  på	  skolan	  vid	  lunchtid.	  Skolan	  svarar	  att	  om	  friluftsdagen	  är	  slut	  innan	  lunch	  får	  
eleverna	  lunch	  på	  skolan.	  I	  de	  fall	  som	  friluftsdagen	  pågår	  under	  en	  hel	  dag	  kommer	  eleverna	  inte	  till	  
skolan	  och	  därför	  behöver	  eleverna	  matsäck	  med	  sig.	  

Fritidsaktiviteter	  

Under	  ett	  par	  terminer	  har	  elever	  erbjudits	  att	  gå	  på	  Capoeira	  i	  skolans	  idrottshall	  på	  ”fritidstid”	  (dvs	  
före	  kl	  18.00).	  Från	  och	  med	  denna	  termin	  ligger	  Capoeiran	  klockan	  18.00.	  	  

Då	  eleverna	  erbjöds	  börja	  på	  Capoeira	  fanns	  det	  en	  överenskommelse	  med	  skolan	  som	  gick	  ut	  på	  att	  
gymnastiksalen	  lånades	  ut	  gratis	  till	  arrangören	  från	  klockan	  17,	  mot	  att	  Vinstaskolans	  elever	  skulle	  få	  
ett	  subventionerat	  pris.	  Denna	  överenskommelse	  uppfylldes	  inte	  då	  det	  subventionerade	  priset	  
uteblev.	  	  Därav	  får	  nu	  Capoeira	  hyra	  gymnastiksalen	  efter	  klockan	  18.00	  genom	  Idrottsförvaltningen	  
på	  samma	  sätt	  som	  andra	  föreningar.	  	  

Vidare	  i	  denna	  diskussion	  påpekades	  det	  att	  det	  är	  en	  fantastisk	  förmån	  för	  eleverna	  att	  kunna	  spela	  
instrument	  på	  Kulturskolan,	  spela	  fotboll	  med	  mera	  under	  fritidstiden,	  och	  ibland	  till	  subventionerat	  
pris.	  Dock	  borde	  detta	  informeras	  tydligare	  till	  föräldrar.	  

Framförhållning	  och	  föräldradialog.	  	  
Det	  finns	  en	  önskan	  hos	  föräldrar	  att	  informationen	  kring	  hur	  det	  ska	  bli	  för	  barnen	  nästa	  år	  (hur	  
klasserna	  kommer	  se	  ut	  och	  vilka	  lärare	  som	  följer	  med)	  skall	  kommuniceras	  tidigare.	  	  
Anki	  framhöll	  hur	  svårt	  det	  är	  att	  lägga	  pusslet	  eftersom	  personalen	  byter	  arbete,	  blir	  gravida	  samt	  
att	  annan	  personal	  kommer	  tillbaka.	  Detta	  tillsammans	  med	  att	  kompetens	  måste	  hamna	  på	  rätt	  
plats	  gör	  att	  det	  är	  mycket	  komplicerat.	  	  
VFF	  påpekade	  dock	  vikten	  av	  att	  planera	  för	  att	  skapa	  en	  trygghet	  hos	  barnen	  och	  ett	  förtroende	  hos	  
föräldrarna.	  VFF	  efterfrågar	  en	  tydlig	  kommunikation	  och	  beskrivning	  av	  den	  ambition	  skolan	  har.	  
Anki	  vill	  att	  alla	  skall	  förstå	  att	  de	  försöker	  få	  en	  lång	  kontinuitet,	  att	  barn	  och	  lärare	  följs	  åt	  under	  
många	  år,	  och	  att	  lärarna	  jobbar	  i	  lag.	  VFF	  förtydligade	  att	  föräldrarna	  inte	  ser	  laget	  så	  ofta	  utan	  att	  
det	  är	  1-‐3	  personer	  som	  man	  dagligen	  kommunicerar	  med.	  



Klassfoto,	  FOVEA	  

VFF	  har	  lyckats	  få	  en	  förbättrad	  överenskommelse	  med	  skolfotoleverantören	  FOVEA-‐	  Som	  
kompensation	  för	  diverse	  strul	  och	  brutna	  löften	  förra	  året,	  kommer	  eleverna	  bland	  annat	  få	  gratis	  
skolkataloger	  nästa	  år.	  Vi	  är	  lovade	  bättre	  kvalitet	  på	  fotografierna	  och	  bättre	  priser.	  

Enkät	  	  

VFF	  och	  skolan	  beslutade	  att	  inte	  göra	  den	  enkät	  som	  tidigare	  diskuterats.	  Tanken	  med	  enkäten	  var	  
att	  undersöka	  varför	  föräldrar	  tagit	  sina	  barn	  från	  Vinstaskolan.	  

Föreläsning	  

VFF	  har	  haft	  planer	  på	  att	  erbjuda	  föräldrarna	  en	  föreläsning	  om	  barn	  på	  internet.	  Den	  tänkta	  
föreläsaren	  har	  dock	  gett	  återbud.	  Istället	  kommer	  Johnny	  Lindqvist	  att	  kontaktas,	  förhoppningsvis	  
kan	  VFF	  bekosta	  att	  han	  kommer	  och	  föreläser	  för	  föräldrar	  och	  personal	  om	  ”Vad	  gör	  ditt	  barn	  på	  
internet”.	  

Kränkningar	  vid	  fotbollsplanen	  

Det	  har	  tidigare	  varit	  dålig	  stämning	  och	  kränkningar	  på	  fotbollsplanen	  (främst	  åk	  2	  och	  3),	  är	  det	  
fortfarande	  så?	  Årskurs	  2	  har	  alltid	  en	  omsorgspersonal	  vid	  fotbollsplanen.	  Anki	  tog	  denna	  fråga	  med	  
sig	  tillbaka	  till	  personalen.	  

Föräldravandring	  

Jackor	  och	  västar	  skall	  nu	  flyttas	  till	  Ungan.	  Foldrarna	  om	  föräldravandringarna	  skall	  delas	  ut	  på	  
fredag.	  	  

Vinstaskolans	  dag	  

Planeringen	  inför	  Vinstaskolans	  dag	  startade.	  Nästa	  möte	  skall	  fokusera	  på	  att	  planera	  nya	  aktiviteter	  
och	  fördela	  arbetet.	  

Valberedningen	  

Mira	  lämnar	  sitt	  uppdrag	  i	  valberedningen	  och	  Lotta	  informeras	  om	  att	  hon	  ensam	  innehar	  
uppdraget.	  	  

FISS	  

VFF	  diskuterade	  möjligheten	  att	  gå	  med	  i	  FISS,	  Föräldraalliansen	  i	  Stockholms	  stad,	  men	  har	  bestlutat	  
att	  inte	  göra	  detta	  i	  år.	  	  
	  

Vid	  protokollet	  	   	   Justeras	  	  
	  
	  
	  
Anna	  Wistrand	  	  	   	   Annika	  Wallin,	  ordförande	  
	  


