Protokoll styrelsemöte 18 april 2017
Närvarande från styrelsen: Annika Wallin (ordf), Johan Tufvesson (sekreterare), Ann
Lindmark (ordinarie ledamot), Henrik Björnek (kassör), Charlotte Andersson
(ordinarie ledamot). Frånvarande från styrelsen: Lisa Lysén (ordinarie ledamot).
Madeleine Haegerstam deltog från Hälsoutskottet.
Närvarande från skolan: Fredrik Boström (rektor) och Johan Sjöberg (biträdande
rektor).
Skolans information
● Fritids och raster
Fritids har huvudansvaret för raster och rastvakt. Det innebär att
fritidspersonalen lämnar klassrummen en stund före rasten och kommer
tillbaka en stund efter att rasten har slutat. Eleverna meddelar, via elevrådet,
att de upplever att det är fler vuxna ute på rasterna numera. Rastboden med
uteleksaker fungerar väldigt bra.
Skolan fokuserar på att öka samverkan mellan skola och fritids.
● Kulturplan
Skolan har tagit fram ett förslag på kulturplan. I den finns förslag på vilka
kulturaktiviteter som eleverna ska få ta del av i varje årskurs, som ett slags
basutbud. Förhoppningen är att eleverna från och med läsåret 2017-2018 ska
få två kulturaktiviteter – eller fler – per läsår. Skolan ska bekosta minst en av
dem (från basutbudet). Därutöver kan mentorerna söka bidrag från
föräldraföreningen för ytterligare aktiviteter.
● Skolans arbete i samband med terrorattacken
I samband med terrorattacken aktualiserades frågan om hur skolan snabbt kan
få kontakt med föräldrar. Skolan publicerade information på hemsidan
http://vinstagrundskola.stockholm.se/nyheter/2017/04/07/med-anledning-avhandelse-vid-ahlens-varuhus men ser behov av att kunna få kontakt med
föräldrar på ett effektivare sätt. En svårighet är att de kontaktuppgifter som
finns i skolans register kan vara gamla (många byter ju mobilnummer och
e-postadresser under ett läsår). I dagsläget har skolan inte möjlighet att snabbt
kunna skapa listor med nummer för att skicka sms. Arbete pågår för att hitta

lösningar på detta. Rektor Fredrik Boström berättar också att föräldrar och
personal samarbetade bra så att alla barn kunde bli hämtade på skolan (inte
behövde gå hem själva) den eftermiddag då attentatet hade skett. Det finns
både barn och personal på skolan som har relation till drabbade för
terrordådet. Skolans kurator är inkopplad för att kunna ge stödinsatser.
● Skolvalet
Vid årets skolval var det normalt söktryck på Östra och förskoleklasserna är
fyllda. Söktrycket på västra är mycket högt och skolan kan inte ta emot alla
som vill börja där (de barn som går på Östra har dock garanterad plats när de
går vidare till Västra eftersom vi är en skolenhet). En anledning till att
söktrycket har ökat är att Vällingbyskolan är full och därmed inte längre kan ta
emot elever som lämnar Nälstaskolan. Läsåret 2017-2018 kommer Vinsta
grundskola västra ha fyra klasser i årskurs sju. Framöver kan skolan behöva
utöka till fem parallella klasser på högstadiet, men rektor Fredrik betonar att
skolan inte bör växa för fort.
● Ny rektorstjänst och tjänstefördelning
Skolan växer och skolledningen behöver utökas. Pelle Wikingsson har idag en
delad tjänst mellan Östra och Västra, men skulle behövas på heltid på Västra. I
dagsläget ligger därför en tjänst ute om biträdande rektor till Östra och skolan
har fått svar från många kvalificerade sökande.
Arbetet med tjänstefördelningen för personalen pågår och målsättningen är
att kunna ge besked innan sommarlovet.
● Skolpsykolog
Skolan har sett att många barn upplever till exempel oro och stress. En ny
trend är att detta uppstår redan i mellanstadiet, framför allt bland flickor.
Skolan har därför förstärkt elevhälsan med en skolpsykolog som arbetar 67
procent på vår skola från och med augusti.
Hälsoveckan och bilfria veckan
Skolan har beställt material om trafiksäkerhet och banderoller från Trafikkontoret
inför den bilfria veckan. Skolan ska i samarbete med föräldraföreningen informera om
den bilfria veckan i veckobrev eller liknande. Hälsoutskottet har fortsatt dialog med
skolan om hälsoarbetet. I augusti ska den nya hälsoprofilen implementeras.

Vinsta grundskolas dag 31 maj
Charlotte presenterar sammanställning av förra årets erfarenheter.
Annika ska skicka ut påminnelse till årskursombuden inför vårt föräldramöte den 2
maj.
Lisa ska kontakta polisen och fråga om de vill komma i år igen.
Vi inför en ”klädlina” med kvarglömda kläder – sista chansen innan skolan lämnar till
insamling.
Skolans personal kommer att vara på plats under kvällen.
Annika ska prata med Micke så att vi har koll på de saker som förvaras på skolan:
banderollen från förra året, chokladhjul, fiskdammsgrejer, kasta boll i hål,
popcornmaskin, hoppborg, kokplatta, skarvsladdar.
Förberedelser inför årskursombudsmötet
Som det ser ut nu har alla tre rektorerna – Fredrik, Johan och Pelle – möjlighet att
medverka den 2 maj. Det finns möjlighet att flytta mötet till ett klassrum när vi ska
titta på Trafikkontorets film. Ann köper fika.
Specialkost
En förälder har hört av sig om att ”specialkosten” är för olik den ”vanliga” maten. Till
exempel fanns inga pannkakor till barn med födoämnesintolerans, när andra barn fick
blåbärspannkaka. Rektor Fredrik berättar att en gryta i köket har gått sönder och att
det har ställt till det under de senaste veckorna. Han meddelar att strävan är att
specialkosten ska vara likvärdig i näringsinnehåll. Han har förståelse för att barn med
behov av specialkost bär med sig många negativa upplevelser av att ”bli utan” medan
andra barn får goda alternativ. Fredrik tar med sig dessa synpunkter.
Föreläsare till årsmötet 2017
Föräldraföreningen anlitar föreläsare i samband med sitt årsmöte. Det är
kostnadsfritt för föräldrar med barn på Vinsta östra att komma och lyssna. Det är
emellertid ganska dyrt att anlita föreläsare och för att få ut maximalt för pengarna vill
vi att såväl föräldrar som barn och personal ska få lyssna. Vi pratar om vilka ämnen
som kan locka och intressera. En tanke är att göra en föreläsning med tillhörande
workshop. Kanske kring hälsosamma mellanmål (med koppling till hälsotemat) där
både barn och föräldrar får lära sig och prova recept. Annika ska fråga hälsoutskottet
om de vill vara med och göra research.

Trafikfrågor
Läget i drop-off-zonen verkar fungera lite bättre, åtminstone på morgnarna. Under
nästa år ska förskolan på Vinsta skolgränd rivas. Marken kommer att tillfalla skolan.
En fråga är om denna yta skulle kunna användas för ny drop-off-zon. Skolan för dialog
med SISAB.
Ann ska ha dialog med Björkbackens förskola om behovet av vägbom på
gångvägen mellan förskolan och skolan. Önskemålet är att även Björkbacken framför
detta till SISAB. Också skolan och föräldraföreningen ska kontakta SISAB om detta.
Klassresor – hur kan skolan och föräldrar samarbeta?
Fredrik säger att elever får åka på klassresa på skoltid om innehållet under dagen är
skolrelaterat. Då kan eventuellt lärare följa med över dagen. Om klassresan enbart
består av trivselaktiviteter får den inte äga rum på skoltid och enbart föräldrar följer
med.
Interna frågor i styrelsen
Sekreterare Johan och Annika ska gå igenom gamla pärmar och samla gamla protokoll
och andra originalhandlingar. Johan meddelar att han önskar lämna styrelsen till
nästa läsår.
Två föräldrar har anmält intresse för att ingå i styrelsen nästa år. Valberedningen får
ta hand om frågan.
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