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1. Öppnande
Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna och ett speciellt välkomnande till Peter
Eliasson som är årskursombud i förskoleklass och en intresserad förälder. Lisa valdes till
sekreterare då Johan inte hade möjlighet att närvara.

2. Skolans information
Fredrik informerade om Friends föreläsning ”Schysst på nätet” som ägde rum på Västra den 9
mars. Ett 30-tal föräldrar, framför allt från Västra, kom för att lyssna. Föreläsningen handlade
om hur vi vuxna pratar med barnen om det som händer på nätet. Skolan planerar att göra en
uppföljning för lärarna på Östra och Västra. Eventuellt blir det också ett pilotprojekt med start
på mellanstadiet på Västra där barnen får utbilda sina föräldrar om nätet.
Redan nästa år kommer digitalisering att bli en del av det centrala innehållet i några av
skolans kursplaner. Vinsta grundskola är väl förberedd för detta genom att redan ha
programmering i flera årskurser. Inom satsningen en till en (en surfplatta per elev) har nu alla
elever på mellanstadiet på Östra fått nya surfplattor. Även på lågstadiet har antalet surfplattor
utökats.
Skolan tittar just nu på möjligheterna för att starta en plattform efter en kanadensisk förlaga.
Den skulle göra det möjligt att skapa en portfolio per elev för att lättare dokumentera
elevernas arbete. Just nu planerat till den 1/7-2018.
Annons gällande biträdande rektor för Vinsta Östra ligger ute just nu. Skolledningen har märkt
att det finns behov av ytterligare en skolledare på plats hela tiden på Östra. (Idag delar Pelle
Wikingsson sin tjänst mellan Östra och Västra). Pelle kommer framöver att arbeta enbart med
mellanstadiet på Vinsta Västra.

Skolval. Det är högt tryck men det ser bra ut, skolan kommer ha möjlighet att ta emot 60-66
elever i förskoleklass.

3. Skolmaten
Föräldraföreningens skolmiljöutskott har tagit fram en enkät som eleverna på Östra har
genomfört. Den handlar om hur de upplever skolmaten. Skolan har gjort en sammanställning,
av svaren, se bilaga, och arbetar vidare med de frågor som uppkommit. Överlag är de flesta
barn nöjda med maten.

4. Hälsoarbetet
Förskoleklass har haft en egen hälsovecka. Vecka 21 kommer alla elever på Östra att ha
hälsovecka. Då ska det finnas en färdig plan för skolans hälsoprofil. Annelie, Madeleine och
Pelle har haft möte där de diskuterade vad man kan införa på skolan. Till exempel
”brainbreaks”, något bland annat åk 3 har börjat med på lektionstid. Det behöver dock spridas
till fler klasser. Det är viktigt att komma igång med några saker och få effekt. Pelle är den som
ansvarar för detta på skolan.

5. Duscharna
Skolan har diskuterat hur man löser det med att en del elever inte vill duscha, bland annat för
att de upplever att det är smutsigt i duschen. Skolan ska ändra avtal med städarna så att de
börja städa duscharna dagtid. Diskussion pågår även med SISAB.

6. Rasterna
Skolan arbetar med att få till organiserade rastaktiviteter. De har även börjat med ett kort med
utlåningssystem till rastbodar där det finns cyklar, styltor, hinkar och spadar m.m. Barnen är
väldigt positiva till detta och skolan har dialog med elevrådet. Skolan inför även
Trivselambassadörer som bevakar hur man är mot varandra. Fredrik ska skriva om detta i
rektorsbrevet.
På mellanstadiet händer det att barnen inte lämnar klassrummet mellan lektionerna vid
lärarbyten, utan sitter kvar i bänkarna. Det innebär att barnen inte får små raster/pauser/rörelse
mellan lektionerna. Skolan funderar på lösningar.

7. Trafikfrågor
Föräldraföreningen har blivit uppmärksammad på att bilar ibland parkerar på gångbanan
mellan skolan och Björkbackens förskola och det skapar farliga situationer vid hämtning- och
lämning. Därför behövs det en bom. Vägen tillhör SISAB men de vill inte bekosta någon bom i
dagsläget. Kanske kan vi öka påtryckningarna på SISAB – eller hitta vägar för samfinansiering
– tillsammans med Björkbackens förskola. Ann ska kontakta Gunilla som är ansvarig på
Björkbacken. Även föräldraföreningen ska kontakta SISAB.
Fredrik ska ta reda på vad som händer med Björkbackens lokaler (det gröna huset på Vinsta
skolgränd) som ska rivas efter sommaren. Eventuellt skulle det kunna bli en bättre drop-offzon än den som finns på Vinstavägen nu.

8. Hälsoveckan och bilfria veckan
Kristihimmelsfärdsveckan kommer det att bli en bilfri vecka och hälsovecka. Skolan funderar
på formulering som ska gå ut till föräldrarna gällande detta. Hälsoutskottet och Annika tar fram
ett förslag på nyhetsbrev som vi kan publicera på föräldraföreningens hemsida om detta.
Informationen måste ske i dialog mellan skolan och föräldraföreningen.

9. Vad är ett IUP?
Föräldrar efterfrågar tydligare information om vad IUP egentligen är. Flera föräldrar upplever
att det är olika upplägg i olika årskurser. Är syftet att gå igenom hur barnen klarar sig i alla
skolämnen eller bara i några? Är syftet att få veta hur barnen har det socialt eller få
information om misskötsamhet? Vilken information ska finnas på skolwebben? Johan tar med
sig frågan då samtalen ska ha samma innehåll oavsett årskurs.

10. Föreläsare till årsmötet 2017
Frågan skjuts på till nästa möte.

11. Uppföljning
Skolan har fått svar på varför Skolverkets statistik ser så konstig ut när det gäller andel elever
(pojkar) som gjort nationellt prov i svenska som andraspråk. Det visade sig att någon har fyllt i
fel och detta ska ändras.

12. Swish
Vi har nu klart med vårt Swishkonto som är 1230337881. Nu kan man alltså betala
medlemsavgiften på 100 kr direkt med Swish.

13. Ekonomi
Styrelsen beslutade om policy för kvarstående medel på klasskonton. Beslutet är att om
årskurserna inte har tagit ut eller gjort av med sina pengar när de lämnar Vinsta grundskola
östra så tillfaller pengarna föreningen vid nästa läsårs början.
Henrik rapporterade om den ekonomiska ställningen. Till dagens datum har det inkommit färre
antal medlemsavgifter jämfört med motsvarande period föregående år.
Lisa mejla till årskursombuden och be dem påminna sina lärare om att de kan ansöka om
årskursbidrag från föreningen.

14. Popcornmaskin
Frågan har kommit om föräldraföreningen kan tänka sig att låna ut popcornmaskinen för privat
bruk. Det blir ett nej på den frågan. Vi lånar emellertid gärna ut den till skolrelaterade
aktiviteter, tex. om en klass har disko eller dylikt.

15. Föräldravandring
Frågan om hur vi får upp intresset för föräldravandringarna diskuterades och Lisa ska ta
kontakt med Polisen för att få en del input från dem och se om vi kan intervjua en polis om
vikten av föräldravandring.

17. Valberedningen
Valberedningen ska sätta igång med sitt arbete inför nästa verksamhetsår. Peter Eliasson kan
tänka sig att vara med i styrelsen samt att det finns fler förslag på nya styrelsemedlemmar
som valberedningen får se över.

18. Avslut
Då inga ytterligare frågor kvarstod avslutade ordförande mötet.
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