Protokoll extrainsatt styrelsemöte den 9 juni 2015
Närvarande från styrelsen: Henrik Björnek, Anna Gyllencreutz, J-O de Land, Lisa Lysén, Johan
Tufvesson, Annika Wallin (ordförande och denna gång även sekreterare) och Anna Wistrand.
Samt Ann Lindmark från Trafikutskottet och Lena Blomén klassombud i åk 5.
Närvarande från skolan: rektor Magnus Johansson.
Detta extrainsatta styrelsemöte äger rum med anledning av beslutet att flytta Vinsta
Grundskolas åk 6 till Västra.
Förflyttningen av blivande årskurs 6
I föräldragruppen finns frågor om hur beslutsprocessen har gått till och varför informationen
till föräldrarna kom efter skolvalen till läsåret 2015/16.
Rektor Magnus berättar att han reflekterade över lokalbristen på Östra redan när han
tillträdde som rektor. Han fick då veta att klassrummen brukade räcka till eftersom många
elever brukar lämna skolan inför, eller mellan årskurserna på, mellanstadiet. Detta år kom
situationen emellertid att se annorlunda ut. När femmorna skulle önska språk inför årskurs
sex valde skolan att samtidigt fråga vilka som tänkte byta skola. Det visade sig att fler än
vanligt skulle stanna kvar. I mitten av mars, då skolvalet hade genomförts, stod det klart att
även ovanligt många skulle fortsätta i fyran.
Skolan är anpassad för att rymma tre parallella klasser per årskurs i lågstadiet och två
parallella klasser per årskurs på mellanstadiet. Men nästa läsår blir även årskurs fyra
treparallellig. Utifrån förutsättningarna i den elevgruppen har Magnus och lärarna avgjort att
detta är bra och nödvändigt.
Därtill är Klubben (fritidsverksamhet för åk 4-6) inhyst i ett av klassrummen i mellanstadiedelen. Detta sedan ”Gulan” brann och har rivits. Utbildningsförvaltningen säger nej till
att sätta upp en ny paviljong där Gulan tidigare stod. Anledningen är att paviljonger är
kostsamma. Hässelby-Vällingby är i nuläget stadens mest paviljongrika och förvaltningen vill
avveckla paviljonger istället för att ställa upp nya. Det finns också ett beslut från staden om
att fritidsklubbar ska ha sin hemvist i skolans ordinarie lokaler.
I slutet av mars/början av april blev det uppenbart att de sex klassrum som finns i
mellanstadiedelen på Östra inte räcker till för sju mellanstadieklasser och Klubben. Magnus
föreslog då att årskurs sex skulle flyttas till Västra men utbildningsförvaltningen sa nej.
Magnus uppmanades att hitta lösningar på Östra. Han undersökte då möjligheten att inhysa
Klubben i källaren under mellanstadiedelen. Men de lokalerna saknar dagsljus, ventilationen
är otillräcklig och utrymmena är inte tillgängliga för elever med funktionsnedsättning. Det
hade blivit orimligt dyrt att bygga om för att åtgärda detta. Dessutom löste det inte hela
problemet.
Varken Magnus eller förvaltningen kunde hitta någon lösning och den 29 april tog
förvaltningen beslut om att flytta årskurs sex till Västra på grund av utrymmesskäl.

Magnus fick beskedet den 30 april och informerade berörda lärare två arbetsdagar
senare. Lärarna i blivande åk 6 fick då besöka Västra.

Information skulle sedan förankras bland fler medarbetare, formuleras och distribueras
under en period då Magnus delvis var borta på utbildning. Informationen postades som brev
till berörda familjer på morgonen den 15 maj. Postgången tog längre tid än väntat och därför
hade inte alla familjer fått informationen den 18 maj då eleverna informerades på skolan.
Istället spreds informationen via mejl och telefon mellan upprörda föräldrar. Magnus säger
att en lärdom av detta är att alltid skicka ut viktig information både med post och mejl i
framtiden. Situationen med försenad information blev inte alls bra.
Magnus valde att ha ett informationsmöte redan den 19 maj för att snabbt kunna bemöta
frågor och reaktioner. För många var det besvärligt att med så kort varsel stuva om i
kalendern. Ändå kom 50 föräldrar till det första mötet. En vecka senare fanns ytterligare en
möjlighet att besöka Västra. Då kom 5 föräldrar.
Skolvägen till Vinsta Grundskola Västra
Många föräldrar känner oro för skolvägen till Västra. Västra ligger i utkanten av ett
industriområde och många bor på andra sidan den hårt trafikerade Bergslagsvägen. Det
finns också en rädsla för att delar av industriområdet ska vara otryggt.
Magnus säger att ingen av de elever som går på Västra idag har signalerat att det skulle
finnas något oegentligt i området.
Han berättar vidare att det finns alternativa vägar där eleverna slipper gå över
Bergslagsvägen (där det dock finns trafikljus). Det finns gångbroar över Bergslagsvägen så
det går att hitta bra och säkra alternativ.
Föräldraföreningen ber Magnus att informera alla oss föräldrar om vilka dessa tryggare
vägar är. Magnus föreslår själv att eleverna i början av läsåret ska få promenera tillsammans
med sina lärare för att lära sig vilka vägar som är säkrast.
Föräldraföreningen frågar om det finns möjlighet att skylta bättre kring skolan så att det
framgår att det rör sig många barn i området, och om det finns möjlighet att skapa en säker
cykelbana. Magnus tar på sig att kontakta Trafikkontoret om detta.
Magnus säger att skolan kommer att vara generös i sin bedömning vad gäller att bevilja
busskort. Detta under innevarande år eftersom beslutet om flytt fattades så sent för elever i
blivande åk 6.
En ytterligare möjlighet som VGFF lyfter är att föräldrar skulle kunna gå ihop med andra i
grannskapet för att barnen ska få sällskap på vägen till skolan.
Ombyggnationen av Östra
I föräldragruppen finns en oro för att ombyggnationen av Östra nu skjuts på framtiden
eftersom den akuta lokalsituationen är löst. Magnus säger att det är osannolikt. Han har inte
fått några indikationer på att så skulle vara fallet. Antalet barn i området ökar kraftigt.
Situationen blir allt mer krisartad i Solhem, Nälsta och Vinsta som har svårt att få plats med
barnen i sina områden. Dessa problem kommer att öka under de kommande åren.

Förlängning av hyresavtal
Det finns rykten som säger att Vinsta Grundskola Västra kommer att behöva flytta ut ur sina
lokaler inom några år. Det är fel. I dagsläget hyr utbildningsförvaltningen lokalerna och det
hyresavtalet kommer att förlängas så länge behov finns.
Flera skolor i samma byggnad
Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan kommer att byggas om. Under flera år kommer därför
elever från dessa skolor att vara evakuera i samma hus som Vinsta Grundskola Västra finns i.
Detta innebär emellertid inte att skolorna slås ihop. Skolorna kommer att samsas om
skolgård, idrottshall och matsal men har separata organisationer och varsin rektor.
Björnbodaskolans och Sörgårdsskolans elever kommer att ha ett och ett halvt våningsplan
(våning 4 och 5).
Totalt sett kommer det att vara nio mellanstadieklasser (åk 5 och 6) i byggnaden nästa år.
Vinsta Grundskola och Björnbodaskolan har därför fått en halv miljon kronor för att anpassa
skolgården till dessa yngre elever. Arbetet med att planera den nya skolgården inleds i nästa
vecka. Bland annat kommer basketplanen att rustas upp, det kommer att bli rutor målade på
asfalten och förslaget är någon form av mindre byggnad (uterum).
Matsalen på Västra
Det finns oro bland föräldrar för att den stora ökningen av elever på Västra ska leda till att
det blir trångt och stressigt i matsalen. Magnus säger att det inte ser ut att bli sämre än på
Östra – det handlar om en genomtänkt schemaläggning av luncherna. Nästa läsår kommer
Västra att rymma 420-450 elever (inkl Björnboda och Sörgården). Skolan har tidigare haft
600 elever och det har fungerat bra.
Klasserna i höst
Totalt kommer 40 elever från Östra att börja i årskurs 6 på Västra till hösten. Till stor del
kommer de klasser som finns idag att behållas men några elever får flytta över från den ena
till den andra klassen för att de ska bli lika stora. Detta sker i samråd med lärarna och målet
är att inte kapa nära vänskapsband. Även om eleverna tillhör två klasser kommer de att
arbeta tätt tillsammans alla 40 och ofta delas i tre grupper.
De lärare som undervisar klassen kommer att ingå i lärarlaget för årskurs 6-7.
Eleverna fortsätter förstås att gå i mellanstadiet (som ju per definition är åk 4-6) men tillhör
Vinsta Grundskola Västra 6-9.
Lärare
Eleverna som ska gå i åk 6 kommer att få nya lärare i engelska, idrott, musik, bild och
hemkunskap. I övrigt behåller de samma lärare som tidigare.

Klubben på Östra
Klubben vänder sig till elever i åk 4-6 och kommer även fortsättningsvis att finnas på Östra.
Relativt få elever i åk 6 brukar vara inskrivna på klubben.

Önskan om mer information till alla föräldrar
Föräldraföreningen framför en önskan om att alla föräldrar på skolan ska få information om
bakgrunden till beslutet att flytta åk 6, skolvägar och förutsättningar på skolan. Det finns
idag många som går runt med oro och obesvarade frågor. Föreningen menar att det inte
räcker att informera föräldrar när de har barn i årkurs fyra eller fem framöver. Många
familjer tar beslut om att ställa sina barn i kö till andra skolor lång tidigare än så och behöver
god kännedom om alternativen. I dagsläget finns föräldrar i åk 5 som känner sig ”lurade”
eftersom de inte aktivt kunnat välja, eller välja bort, Västra. Det är därför viktigt att skolan
nu går ut med information brett för att motverka känslan av att skolan ”undanhåller
information”.
Magnus tar på sig att skriva ihop ett informationsbrev och tar gärna hjälp av
föräldraföreningen i besluten om vilken information som ska ingå. Det hjälper vi gärna till
med.
Övriga frågor
1. Stängning av klubben i sommar
Många föräldrar har fått sent besked om att klubben håller stängt vissa veckor i
sommar. Magnus säger att klubben visserligen stänger men att det finns möjlighet till
omsorg på Solgården dessa veckor. Han är medveten om att informationen varit
oklar. Det ska bli bättre och mer enhetlig information framöver.
Skolan och omsorgen på Vinsta Grundskola är helt stängd vecka 28-31.
2. Vetenskapens hus
Föreningen ville gärna sponsra utflykter till Vetenskapens hus, men har förstått att
alla besök där redan är kostnadsfria för skolan. Tycker Magnus att det är en bra idé
att vi sponsrar bussar dit? Magnus menar att alla klasser redan har möjlighet att åka
på SL-kort och tror att föreningens pengar kan göra mer nytta på andra sätt.
3. Information om VGFF i början av höstterminen
Föreningen vill ha 15 minuter på föräldramötena vid terminens början för att kunna
informera om vår verksamhet. Magnus återkommer med tider för mötena.
4. Kostnader för lunch och mellis
En förälder har ställt frågan om vad skolan lägger på lunch och mellis. Magnus säger
att livsmedelskostnaderna på Östra är 1 680 000 kr per läsår. Det innebär en kostnad

på cirka 26 kr per elev för mat och mellis per dag. Det är betydlig mer än vad maten
kostar per elev på Västra, trots att maten där är lagad på plats och utan halvfabrikat.
Anledningen till att maten på Östra är så dyr är att den är upphandlad från en annan
skola i Blackeberg och måste transporteras. Maten på Västra håller högre kvalitet
(men är alltså ändå billigare). Magnus ser på sikt en lösning med att Västra levererar
mat till Östra, men nu när Västra får så många fler elever är det inte möjligt att plussa
på ytterligare 370 tallrikar för Östra.

Interna frågor i styrelsen
Magnus och Lena lämnar mötet.
Utvärdering Vinsta Grundskolas dag
Det gick bra och var mycket folk. Vinsten var god: 23 565 kr men detta är cirka 3 000 kr
mindre än förra året. Kan bero på att kaféet höll lägre priser, läsken tog slut snabbt, dyrare
inköp av kokosbollar, för lite sponsring och att vi hade för lite kycklingkorv.
Nästa år ska vi ha en elektronisk våg för att väga rören med pengar. Henrik fick räkna om
mycket på banken i år.
Redan i höst måste vi gå igenom allt material till Vinsta Grundskolas dag så att vi vet säkert
vilket material som finns på skolan.
Till nästa klassombudsmöte inför Vinsta Grundskolas dag ska vi bjuda in Houssam.
Namnändringen har gått igenom
Skatteverket har nu godkänt namnändringen från Vinstaskolans föräldraförening till Vinsta
Grundskolas Föräldraförening. I det första brevet från Skatteverket var vårt nya namn
felstavat men det är nu rättat.
Sommarpresent till personal
Föräldraföreningen ger en sommarpresent till den personal på skolan som inte har
klassansvar och därmed inte får någon sommarhälsning från föräldrar. Det är till exempel
måltidspersonal, vaktmästare, slöjdlärare, skolledning med flera. Anna W har inhandlat
kokböcker och överräckt dem till Magnus som ska dela ut till lärarna i samband med
terminsavslutningen.
Artikel i lokaltidningen
Lokaltidningen Vällingby tidning har uppmärksammat den planerade flytten av sexorna till
Vinsta Grundskola Västra. Johan uttalade sig för föreningens räkning. Artikeln är publicerad
som en nyhet på vår webbsida.
Tappar medlemmar då åk 6 lämnar Östra
I våra nya stadgar har vi skrivit att föreningens verksamhet omfattar föräldrar och elever på
Östra. Anledningen är att föräldrar på Västra visat ointresserade för att ingå i föräldra-

föreningen, och att det skulle bli ett alltför omfattande arbete för styrelsen att driva
arbetsmiljöfrågor, trafikfrågor, föräldravandringar, fördela bidrag, informera och hålla
kontakt med klassombud, arrangera Vinsta Grundskolas dag och ha hand om all annan
verksamhet på två olika geografiska platser. Det är olyckligt att vi tappar dessa medlemmar
som ju också är en länk mellan Östra och Västra. Vi får fundera på hur informationsutbyte
med föräldrar i åk 6-9 kan utformas framöver. Rent ekonomiskt innebär medlemstappet
cirka 2000 kr i uteblivna medlemsavgifter.

Bidrag till skolans verksamhet
Styrelsen beslutar att bidra med 10 000 kr till den framtidsverkstad som ska byggas upp på
Västra och som ska vara tillgänglig för alla elever i åk F-9. Annika meddelar detta till Magnus.
Utebliven respons från Trafikkontoret
I april skickade vi in ett ärende till Trafikkontoret. J-O har varit i kontakt med dem och fått
veta att vi ännu inte har fått någon handläggare. Tidigare har grundskolechef Gunnar Wohlin
skrivit att vi kan hänvisa till honom i kontakterna med Trafikkontoret. Det kanske är läge att
göra det nu, och att vi kontaktar Magnus för kännedom om detta. Ann och J-O arbetar med
detta.
Trafikinformation vid terminsstarten
På senaste medlemsmötet/klassombudsmötet kom önskemål om att föreningen skulle
informera om parkeringsförbudet på Vinsta Skolgränd, i samband med terminsstarten. Ann
har tagit fram ett förslag på text. Styrelsen beslutar att vi ska be skolan att dela ut
informationen och att vi och skolan ska vara gemensam avsändare. Styrelsen ska också
finnas på plats en morgon i början av terminen – i gula västar – för att informera föräldrar på
plats om bakgrunden till parkeringsförbudet och varför det måste efterlevas.
Vi gör inga insatser i samband med skolstarten på Västra eftersom det inte ingår i vårt
uppdrag.
Medlemsbrev
Annika ska skriva ihop ett medlemsbrev med information om vilka bidrag vi har beviljat, hur
det gick med föräldravandringarna, tid för årsmöte, information om föreläsningen, att
intresserade kan höra av sig till valberedningen, hur man gör för att komma in med motioner
till årsmötet. Och en sommarhälsning.
Årsmötet
Årsmötet blir den 16 september. Årsmöteshandlingarna ska vara klara senast den 31 augusti
och kallelse till årsmötet ska gå ut senast 1 september. Annika skriver fram underlag under
sommaren, som styrelsen får justera.

Anna W har kommit överens med Anna Tebelius Bodin som kommer att hålla en föreläsning
för personalen på skolan, och en för föräldrar (den senare i samband med vårt årsmöte).
Anna W ska prata med Magnus om hur vi ska fördela kostnaderna för detta.
Uppdatera webbsidan
Vår webbsida behöver uppdateras med aktuellt namn och aktuella uppgifter. Annika och
Johan tar ansvar för detta. Johan ska också byta till nya adresser (med vårt nya namn) på
mejl och hemsidan.
Annika Wallin, ordf och denna gång även sekr

Johan Tufvesson, justerare

