2011‐05‐05
Protokoll VFF Styrelsemöte

Närvarande: Kjell Sandholm‐Bergholtz, Ordförande
Anna Gyllencreutz, Huvudklassombud
Lotta Lindroos, Kassör
Karin Balkenstig, Arbetsmiljö

Pia Fornell, Sekreterare
Ann‐Kristin Eklöf, Rektor
Helen McDonald, Skolrepresentant
Henrik Björnek, Trafikfrågor

Mötet öppnas av ordföranden Kjell Sandholm‐ Bergholtz

Skolan informerar:
Lärarnas tjänstefördelning klar för Hösten. Ingen blir övertalig. Skolan ser positivt på att
behålla alla lärare då man tror att det enligt nya läroplanen blir en återgång till fördelningen
mellan ÅK 1‐3 och 4‐6, vilket kommer att ge ett behov av klass 6 lärare.
Fördelning till hösten:
Förskolan blir ca 60 barn i 3 grupper med 2 personal per grupp
ÅK 1: ca 52 pers 3 lärare och 1 förskolelärare
ÅK 2‐3: Samma gruppindelning som tidigare
ÅK 4: Utökat med en halv lärartjänst (Årets3:or har många halvklasstimmar
ÅK 5 Utökat med en halv lärartjänst
ÅK 6: 16 elever med 1 lärare, plus vissa elever (Skolan frångick sitt tidigare krav på minst 20
elever)
I Stockholm stad måste alla skolor som drar ner på personal anmäla dem till en
övertalighetslista som ger rätt till anställning på en annan skola. Det innebär att Vinstaskolan
inte fritt kan rekrytera externt utan behöver välja från lärarpoolen. Dock kan man ta in
förskolelärare eftersom det inte finns några sådana i poolen.
Alla lärare/förskolelärare måste söka för att få ut sin lärarlegitimation där det framgår vilka
ämnen och ÅK man är behörig till. Endast behöriga lärare får anställas.
Skolpoliser: Fortfarande osäkert på hur det blir. Skolan kommer att prioritera att bemanna
övergångarna vid Vinstavägen.
Rektorn uppmanar alla föräldrar att prata med barnets lärare, skolledningen eller
föräldraföreningen om problem uppstår. T ex vid konflikter elever emellan eller med lärare
angående skolmiljö eller säkerhet.
Positiv feedback på föräldrafrukostar i de lägre klasserna, VFF föreslår att alla klasser ska
kunna göra det 1 gång per termin.

v 20 är Friskvårdsvecka med frukost och morgongympa samt andra hälsoaktiviteter som
Skoljoggen.
Vinstaskolans dag 25/5:
VFF styrelse ses i matsalen kl 17.30, gärna tidigare för oss som kan.
Vi gör skiss på var sakerna/aktiviteterna ska vara. Alla klasser har koll på vad de ska göra.
Anna och Lotta tar emot pengarna när klasserna redovisar intäkterna. Be dem även redovisa
hur mycket som gick åt. Vi tar fram ny mall för kassaredovisning.
Trafik:
Vi jobbar på att få kommunen att skriva SKOLA 30 km/tim på vägen.
Förslag på datum för sommaravslutning är 8 eller 9/6 hemma hos Henrik.

Mötets avslutande
Ordförande Kjell Sandholm‐ Bergholtz avslutade mötet.
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