Årskursombudsmöte 2 maj 2017
VGFF årskursombudsmöte kl 18.30 – 20.00. Personalrummet på Östra.
På mötet medverkade ombud för förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3. Därutöver
närvarade ett tiotal intresserade föräldrar från olika årskurser. Från styrelsen närvarade
Annika Wallin (ordf), Ann Lindmark, Lisa Lysén, Charlotte Andersson och Henrik Björnek.
Frånvarande från styrelsen: Johan Tufvesson.
Annelie Larsson representerade föräldraföreningens hälsoutskott. Från skolan deltog rektor
Fredrik Boström och biträdande rektor Pelle Wikingsson.
Hälsoprofil
Studier visar på att organiserad idrott och spontanidrott på fritiden har minskat över tid.
Studier visar även att barn som rör på sig får lättare att lära sig läsa och skriva och får lättare
för inlärning i största allmänhet. Det blir enklare att sitta still och koncentrera sig. Biträdande
rektor Pelle Wikingsson berättade att Vinsta grundskola östra har kommit lång i arbetet med
att formulera skolans hälsoprofil. Hälsoarbetet kommer att innebära en hel del insatser och
kommer att bli synligt både på lång och kort sikt. Först ut är hälsoveckan som infaller 22-24/5
(kort vecka pga helgdag & klämdag). Vi föräldrar kommer att få mer information om
hälsoveckan inom kort. Pelle berättade dock redan nu att man planerar för aktiviteter som
zumba och line dance. Idrottslyftet kommer att vara en del av hälsoveckan och i matsalen
kommer det att vara hälsotema. Veckan avslutas med vinstajoggen
• Mer långsiktigt tänk kring hälsotemat är att få in rörelse och aktiviteter dagligen. Ett
led i det är att se över schemat inför nästa läsår så att eleverna har tillräckligt med tid
för att komma ut på rasterna och hinna röra på sig. Rastbodarna ska utrustas med
ytterligare lekutrustning och skolan kommer att arrangera rastaktiviteter som också
bidrar till att barnen rör på sig mer.
• Personal från Vinsta grundskola östra och föräldraföreningen har varit på studiebesök
på en skola i Bandhagen som kommit långt i sitt hälsotänk och bland annat infört
”brain break”. Det innebär att de bryter lektionen för en kort stunds organiserad
rörelse (tex dans).
• Skolan jobbar aktivt med att minska eleverna skärmtid (dock inte skärmtid för
lärande). Mobilerna ska till exempel lämnas in, eller låsas in i skåp, och får en
användas på lektioner eller raster. Detsamma ska gälla även på Klubben. All
verksamhet på skolan ska genomsyras av hälsotänket.
• Målet är att presentera en färdig plan för skolans hälsoprofil innan sommaren och
införa den till hösten. Man kommer att jobba tillsammans med Vinsta grundskola
västra.
Digitalisering med bland annat programmering
• Regeringen har fattat beslut om en stor satsning på att digitalisera skolan och ge alla
elever en god digital kompetens. Detta kommer att innebära förändringar i det centrala
innehållet i flera kursplaner redan från 2018. Bland annat införs programmering redan
från första klass, framför allt inom matematik och teknik. Vinsta grundskola ligger
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långt fram jämfört med andra skolor och har redan tagit fram en matris över de
kunskaper inom digitalisering som eleverna ska tillägna sig i de olika årskurserna, och
påbörjat implementeringen av denna.
Personal från skolan ska delta på SETT-mässan i Kista (3-5 maj), för att ta del av
nyheter om digitalisering och få kompetensutveckling på området. SETT är
Skandinaviens största mässa och konferens inom området ”det innovativa och
moderna lärandet”.
Skolan har börjat inför 1-till-1 vilket betyder att varje elev har tillgång till en egen
läsplatta. Plattorna låses in på skolan när dagen är slut och får ej tas med hem.
Eleverna i åk 2 får redan undervisning i programmering och är den årskurs som hittills
kommit längst i satsningen på digitalisering. Barnen lära sig att programmera i
Scratch.
Vissa årskurser har också börjat med Showbie som är ett dokumentationssytem, där
kan eleverna dela med sig av vad de gör till lärare och föräldrar.

Bilfri vecka
Som ett led i skolans hälsosatsning ska skolan, på föräldraföreningens initiativ, ha en bilfri
vecka som infaller i samband med hälsoveckan, 22-24/5. Då uppmanas alla föräldrar som kan
att gå eller cykla med barnen till och från skolan. Förhoppningen är att vi fortsättningsvis ska
ha en bilfri vecka två gånger per läsår: en i början på hösten och en på våren. Fördelarna med
att lämna bilen hemma, och gå eller cykla istället, är att barnen rör på sig mer. När färre kör
bil minskar även risken att våra barn skadas i trafiken. Föräldraföreningen arbetar aktivt för
detta och har tagit stöd i Trafikkontorets satsning på tryggare skolvägar. Vi tittade på
Trafikkontorets film om vandrande skolbussar. Sök på Youtube: ”Varje steg gör gott”.
https://www.youtube.com/watch?v=6xJTQH7te1I
”Under de senaste 5-10 åren har bilskjutsandet till skolan ökat markant. Idag räknar
man på flera orter att var 4e elev åker bil till skolan. Det har lett till
trafikmiljöproblem runt skolorna, otrygga skolvägar och sämre hälsa för barnen.”
Vi måste alla hjälpas åt att hålla ordning på biltrafiken runt skolan.
Vinsta Grundskolas dag
All vinst från Vinsta grundskolas dag går till föräldraföreningen. Dagen brukar ge
ungefär 20 000 -25 000 kr vilket tillsammans med medlemsavgiften är den enda
inkomst föreningen har. Vinsten från Vinsta grundskolas dag är alltså viktig för att
föreningen även fortsättningsvis ska kunna ge bidrag till mentorer för utflykter på
skoltid, bjuda in föreläsare i samband med årsmötet, göra inköp utifrån elever, lärares
och föräldrars önskemål, betala priser till föräldravandringen och sponsra andra
aktiviteter som bidrar till att våra barn får en bra skoltid.
o Tänk därför på att hitta bra priser vid inköp för att maximera vinsten!
o Tänk på att inte enbart ha godis och annat sött som tröstpriser. Ett förslag är att
samla in leksaker (det som ditt barn har tröttnat på är nytt för ett annat barn)
och ha det som tröstpriser.

o Ombuden ska skicka ut info-mejl till alla föräldrar med arbetsschema samt vad
var och en ska baka.
o Angående brödförsäljningen:
Baka så mycket som möjligt, det går åt massor!
Det måste vara hembakat, köpt bröd/fikabröd säljs inte
Kom ihåg att undvika nötter och mandel pga allergier.
Kom ihåg innehållsförteckning
Gluten- och laktosfritt går åt
Alla lämnar in det man bakat på morgonen, vid matsalen, 31/5.
o Utrustning finns till fiskdamm, kokplattor, plank att kasta boll igenom,
chokladhjul, kablar och föreningen har en popcornmaskin (dock bra att
förpoppa en hel del). De här grejerna kommer att finnas på plats i god tid. Bord
tar man från matsalen. Årskurs 4 och 5 kan kontakta Lena i köket och fråga om
de får låna termosar och kantiner för kaffe och korv.
o Elevrådet får pengarna från hoppborgen.
o Aktiviteterna är ett förslag, det går fint att komma på nytt.
o Uppmana gärna att ta med gamla mynt och passa på att göra sig av med dem.
o Ombuden får gärna använda privat swish om de vill och sedan överföra pengar
till VGFF. Vi ska inte använda VGFFs nummer eftersom föreningen har en
avgift på 2 kronor per transaktion.
o Årskursombuden ska samlas i personalrummet kl 20.00 på Vinsta grundskolas
dag för att redovisa vinsten. Då ska alla avdrag för inköp vara gjorda.
o Föräldraföreningen har bjudit in Polisen i år igen, men inget svar från dem än.
Övriga frågor
• Årskurs 4 och 5 har genomför simprov och både barn och föräldrar har reagerat på
bedömningen och hur den återkopplades från skolan. Rektor Fredrik tar med sig
frågan. Skolans simundervisning sker i årskurs 2 i dagsläget, och vid behov i högre
årskurser. Skolan vill kunna erbjuda mer simundervisning till elever i alla årskurser
men det är svårt att hitta tider i närbelägna simhallar. Skolan håller på att se över hur
och var ”simträningen” ska genomföras.
• Förskolan Stampe (det gröna huset i korsningen Norregöksvägen/Vinsta skolgränd)
kommer att rivas i december och marken kommer att bli skolans.
• Inget beslut om utbyggnad av skolan (östra) är taget ännu men förvaltningen arbetar
ändå med förberedelser.
• Busshållplatserna på Vinstavägen kommer att byggas om för att öka trafiksäkerheten.
Planerad start sommar/höst 2017.
Sekreterare
Jessica Andreasson, ombud åk 1 och
Ann Lindmark, styrelsen

Justerat av ordförande
Annika Wallin

