
 

  

 

Protokoll från styrelsemöte Vinsta grundskolas 
föräldraförening 
 

Plats: Vinsta Grundskola Östra, personalrum 

Dag: 2017-08-29 

 

Närvarande: Fredrik Boström Rektor 

Tobias Södlind Tf biträdande rektor Östra 

Mimmi Ljungberg Biträdande rektor Östra 

Annika Wallin Ordförande VGFF 

Lisa Lysén Vice ordförande 

Johan Tufvesson Sekreterare 

Henrik Björnek Kassör 

Ann Lindmark Ordinarie ledamot 

Charlotte Andersson Ordinarie ledamot 

Madeleine Ekblom/Haegerstam Hälsoutskott 

Peter Eliasson Skolmiljöutskott 

Ej närvarande:  

Annelie Larsson Hälsoutskott 

Kwamena Turkson Hälsoutskott 

 

Beslut gällande datum i höst 
● 20 september Årsmöte 18-20. 

● 3 oktober styrelsemöte 

● 7 november Årskursombudsmöte 

● 12 december styrelsemöte 

Skolan har som ambition att delta med två av tre skolledare vid varje möte. 

 

Utvärdering av föräldramöten 
Matsalen är väldigt anonym och det är svårt att få dialog där. Det är bra att hela årskursen 
träffas i början för att känna gemenskap. Det kan dock vara bra att dela upp sig klassvis och 
gå till klassrummen för att få möjlighet till mer dialog sedan. Föräldrarna tycker att det vore 
bra att få ännu mer information om sådant som det inte går att läsa sig till på hemsidan – 
mer om vad som händer i klassrummet osv och planering för vad som ska hända under 
hösten. 

 

Planer för yttre- och inre miljö på skolan 
Förskolan Björkbackens lokaler har rivits och skolan vill ha upp ett stängsel där det nu har 

blivit ett hål i staketet.  Marken tillhör nu skolan, som har en idé om att göra en bana för 

”månbilar” (trampbilar) där. Skolan har också gjort anspråk på förskolans lekställning. Den är 

nu på besiktning och om den håller måttet kommer den att placeras utanför förskoleklass. 

 

 
 



 

  

 

Skolan har även en idé om att skapa en konstgjord kulle utanför förskoleklass i konstgräs 

eller annat material. Dock ännu ej klart om det är genomförbart.  

Matsalen skulle ha rustats upp med ljudabsorbenter och ny färgsättning under 

sommaren. Dessvärre har de upphandlade leverantörerna inte kunnat leverera detta i tid så 

upprustningen är försenad.  

 
Fritids organisation och arbetssätt 
Under sommaren har all personal på fritids läst en bok om fritidshemmets uppdrag. Nu 

arbetar de med den. Under våren 2017 provade fritids att jobba samlat med alla årskurser 

på lågstadiet men för att kunna samverka bättre med lärarna återgår man nu till att arbeta 

årskursvis måndag till torsdag. På fredagar har alla årskurser och Klubben fortfarande 

gemensamma aktiviteter. Fritidshemmet ska arbeta hälsofrämjande utifrån hälsotemat. 

 

Inför årsmötet 20 september 
Grundskoledirektör Gunnar Wohlin kommer att föreläsa på årsmötet. Trafikverket 

medverkar med tre personer. Temat är: Att växa upp i Vinsta - nu och om 20 år. Annika ska 

be Micke att han fixar en projektor och ljud.  Skolans personal bjuds in och är förstås 

välkomna om de är intresserade av att lyssna på föreläsningen. Årskurs 4 kommer att sälja 

fika vid årsmötet. Vi informerar på Facebook, via vår hemsida och i medlemsbrev. Skolan 

informerar i rektorsbrev. 

 

Fixardagen den 9 september? 
Vi hade preliminärt planerat en fixardag den 9 september. Tidigare år har skolan bett 

föräldrar att komma och hjälpa till med olika saker för att spara pengar. Numera kan det 

emellertid vara bättre för skolan att köpa tjänster med tanke på försäkringar osv. En bra följd 

av fixardagarna var emellertid att föräldrar lärde känna varandra samtidigt som de gjorde 

nytta för skolan. I nuläget har skolan alltså inte så stort behov av hjälp men behovet av 

tillfällen för föräldrar att mötas finns kvar. Vi beslutar att ställa in fixardagen (som heller inte 

anslagits) och att skolan återkommer med datum och förslag på annan aktivitet med prio på 

att lära känna varandra och skolan.  

 

Inför bilfri vecka, 18-22 september 
Fredrik ska skicka fråga till Trafikkontoret om vi kan få en banderoll med texten ”Bilfri vecka” 

på. Om de inte kan bistå med en sådan beställer föräldraföreningen egna. I samband med 

det kan vi också beställa banderoller där det står ”Nästa vecka: bilfri vecka”.  

Skolan tar ansvar för trafikundervisning inför den bilfria veckan. 

 

Transaktioner av pengar från föreningen till skolan 
Viktigt med bättre rutiner när föreningen ska betala ut bidrag till skolan. Vi vill veta att 

pengarna hamnar rätt. Fredrik tar med frågan till Anna som återkommer med information 

 

 
 



 

  

 

via föreningens e-postadress. Eventuellt kan vi samla ihop och göra en inbetalning i slutet av 

varje läsår, med alla kulturbidrag. 

 

Matsäck 
Årskurs fem var på en lyckad utflykt till Skansen i förra veckan. Det har emellertid inkommit 

önskemål från föräldrar och elever om mer barnvänligt bröd och pålägg/röra när skolan 

bjuder på matsäcksmackor vid utflykter. Skolan har infört en lista där mentorerna ska kunna 

pricka i vilka alternativ de vill ha – och det är barnvänliga alternativ som till exempel vanliga 

smörgåsar, drickyoghurt och frukt. Oklart varför blivit som det blev vid detta tillfälle. Fredrik 

återkopplar till köket.  

 

Bra med spelförbud på klubben 
På klubben får mobiler bara användas för kontakter, inte spel. Datorerna har tagits bort men 

två datorer kommer tillbaka och de ska användas i pedagogiskt syfte. "Spelförbudet" funkar 

bra. Många barn uttrycker att det har blivit roligare på Klubben nu när inte alla sitter och 

spelar. De är ute och rör på sig mer. 

 

Utvärdera hemsidan 
VGFF kan hjälpa till att utvärdera skolans hemsida. Styrelsen ska titta på hemsidan. Annika 

sammanställer det vi kommer fram till och återkopplar till Tobias Södlind.  

 

”Stopp min kropp” 
Några föräldrar har ställt frågan om Rädda Barnens material ”Stop min kropp” kan vara 

något som skolan vill arbeta med. Fredrik tar med frågan till skolans elevhälsoteam. 

 

  

 

 
 



 

  

 

Interna frågor för styrelsen 
 

Inför årsmötet 
VGFF bjuder på korv med bröd. Henrik handlar. 

Blomma eller liknande till inbjudna talare. Charlotte handlar. 

Annika, Lisa, Henrik, Peter och Charlotte kan komma tidigare och möblera och fixa med 

korven.  

Vi ligger i fas. Den 6 september ska dagordning, balans- och resultaträkning, 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan publiceras på vår hemsida.  

Valberedningens förslag. Vi behöver hitta tre ledamöter till. Johan, Charlotte och Lisa avgår 

(Björns plats har ju varit vakant under våren). Peter kliver in. Kwamena kommer att ingå i 
hälsoutskottet. Vi får alla hjälpas åt att leta lämpliga kandidater. 

 

Våra handlingar 
Johan skapar ordning och reda i våra originalhandlingar. Klart till årsmötet.  

 

Nästa medlemsbrev 
Vi kan skicka ut ett medlemsbrev den 6 september med kallelse till årsmötet och information 

om årskursombudens uppdrag, bilfri vecka och ev fixardagen.  

 

Sammanställning av erfarenheter från Vinsta grundskolas dag 
Charlotte sammanställa under höstterminen.  

 

Bidrag till biblioteket 
Vi beslutar att bevilja 5 000 kr i bidrag till Östras bibliotek. Annika kontaktar bibliotekarie 

Britt om detta. 

 

 

Sekreterare Justerat av ordförande 

 

 

 

Johan Tufvesson Annika Wallin 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 
 


