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Protokoll Styrelsemöte i Vinstaskolans FöräldraFörening 19 jan 2012
Närvarande: Karin Balkenstig, Ordförande
Anna Gyllencreutz, Huvudklassombud

Pia Fornell, Sekreterare
Johan Tufvesson, Föräldravandringar

Mira Vilén, Arbetsmiljö

J‐O Deland, Trafikfrågor

Ann‐Kristin Eklöf, Rektor

Houssam, Skolrepresentant,

Frånvarande: Henrik Björnek, Kassör

Mötet öppnas av ordföranden Karin Balkenstig
Info från Skolan:
VFF fick ta del av Skolans bokslut. Årets resultat blev 199 000 kr plus som går till skolans fond.
Fonden är ca 2 MSEK och är enligt rektor på en lagom nivå för att kunna möta potentiella kostnader
med specialplaceringar och liknanade.
Tjänstefördelning pågår, viss osäkerhet kring hur många elever det blir i åk 6. Skolan tror att det blir
fler i år. 15 mars ska föräldrar till förskolebarn få besked om placering. Det finns 54 barn i
upptagningsorådet, något färre än föregående år.
Klubben har många barn, ca 70 barn, men bara ca 40 barn samtidigt. De har olika rum för olika
intressen, och känner att de kan hantera mängden barn på ett bra sätt.
Houssam driver samarbete med Idrottslyftet i syfte att barnen ska få prova på alla möjliga sporter.
Basket pågår, pingis har varit på besök, Hockey likaså, dansförening är på gång tanken är att rikta
aktiviteterna till olika klasser. De kan få prova på boxning, bowling, golf, fotboll m.m. Klubben
arrangerar också 1 övernattning per år, vilket är mycket populärt bland eleverna. Titta gärna på
Vinstaklubben på Facebook.
Skolan har ansökt om att få vara med i ett projekt att använda IPADS i undervisningen, åk 2 och 5. De
väntar på besked om detta blir av under våren.
Skolan fortsätter med abonnemang på Eggeby naturskola, 36 grupper får besöka under året.
Arbetsmiljö. Fre 3/2 kl 7.30 är det Skyddsrond, Mira deltar från VFF.
Matsalsrenovering kommer antagligen inte att bli av. PGA att skolan bara har ett mottagningskök så
satsar inte kommun så mycket. Beslut och budget ligger hos utbildningsförvaltningen. SISAB är vår
hyresvärd och ska sköta fastigheten. Nu ska entrén vid matsalen fräschas upp med kapphängning,
handfat m.m. SISAB och skolan delar kostnaden.

Utemiljö. Skolan vill investera i nya gungor eller annan lekutrustning, de undersöker vad barnen
önskar sig mest. När det gäller innemiljö och läromedel är skolan nöjda med nivån och ersätter
löpande det som behöver bytas ut.
Åk 6 åker till Kungsberget på klassresa.
Jullovs‐fritids: I år var 75 barn anmälda men bara 22 barn kom. Skolan vädjar att vi föräldrar
meddelar skolan då barnen inte ska komma. Hade man vetat det så hade fler i personalen kunnat få
semester, serverat annan mat och fritids skulle kunna ha aktiviteter lämpade för mindre grupper.
Program för loven kommer att finnas på hemsidan samt i klassrummen och föräldrarna ansvarar för
att ha läst det, t ex med matsäck m.m.

Frågor från VFF till skolan
Vi har dålig uppslutning på föräldravandringarna och ber rektorn att bifoga information om vikten av
vandringarna i sitt rektorsbrev.
Vinstaskolansdag förslag 23 maj, Karin kollar med övriga och återkommer.
På nästa VFF styrelsemöte kommer vi att titta närmre på Friends, VFF har fått ta del av utvärdering
från kamratstödjarna.
Föreläsning om ungas liv på nätet 26/1 kl 18.30 i Solhems gymnasium, Adolf Rudbecks väg.
Arrangeras av Spånga‐Solhems Föräldraförening. Vi ber Ola kopiera och dela ut.

Föräldravandringar
Inom kort kommer schema och mer information till klassföräldrarna. Målsättningen är att 6 pers per
pass ska komma så att det blir 2 grupper som cirkulerar.
Vi skapar en mall som kan fyllas i och sättas upp i klasserna.
Trafik
Ny hastighetskontroll av polisen är på gång närmsta månaden
Hemsida och mail
Ordförande Karin kollar av mailen regelbundet, och vidarebefordrar till övriga i styrelsen vid behov.
Vi i VFF behöver informera mer om vår verksamhet, ta hjälp av rektorn, personligen ringa upp nya
klassombud och skicka ut lappar till föräldrar samt sätta upp på anslagstavlorna. Vi ska ha en dialog
med lärarna så att vi kan planera för att delta på de föräldramöten som brukar vara i början på
terminen.

Mötets avslutande
Ordförande Karin Balkenstig avslutade mötet.
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