Styrelsemöte 31 januari 2017
VGFF styrelsemöte kl 19.00 – 20.00. Personalrummet på Östra.
Närvarande från styrelsen: Annika Wallin (ordf), Lisa Lysén, Charlotte Andersson, Henrik Björnek,
Ann Lindmark (sekr denna gång). Frånvarande: Johan Tufvesson.
Närvarande hälsoutskottet: Annelie Larsson och Madeleine Hägerstam
Närvarande skolledningen: Johan Sjöberg, Pelle Wikingsson, Fredrik Boström
1. Information från skolan
- Skolan har haft informationsträffar för blivande förskoleklass, nuvarande åk 3, åk 5 och åk 6
inför skolstart, stadiebyte eller övergång från Östra till Västra. Mötena har varit välbesökta.
- Skolan redovisar ett visst överskott i bokslutet. Pengarna kommer att användas innevarande
år bland annat till att köpa in läromedel, att förbättra ljudmiljön i matsalen och att köpa in
surfplattor så att det finns en platta per elev.
- Fem medarbetare från skolan har nyligen besökt en it-konferens i London för att orientera
sig kring aktuella frågor om digitalisering i skolan.
- Tjänstefördelningen för nästa läsår är nästan klar. Målet är att skapa kontinuitet och att ha
team med hög kvalitet och kompetens.
- Skolan planerar att ta fram ett informationsmaterial om skolan som föräldrar ska få inför
varje skolstart.
- Den nya organisationen där eleverna i åk 1-3 har gemensamma aktiviteter på fritids har fått
positiv respons. Det tog längre tid att få organisationen på plats än förväntat men nu har
verksamheten utökats så att även förskoleklass omfattas en dag i veckan. Ambitionen är att
hitta ett liknande upplägg för Klubben framöver. Men Klubbens aktiviteter måste passa de
lite äldre eleverna.
2. Skolmaten
- Föräldraföreningens skolmiljöutskott har tagit fram en enkät om skolmaten. Den
genomfördes i alla klasser på Östra innan jul. Den ska nu även genomföras på Västra. Anna
Wadenhed har sammanställt resultaten från Östra och ska presentera dem på matrådet i
vecka 7. Alla klasser ska sedan få ta del av resultaten. Vi i styrelsen ska få mer information
om resultaten på nästa styrelsemöte.
- Eleverna på Östra får nu mindre halvfabrikat. Merparten av maten är lagad från grunden.
3. Trafikfrågor
- Ann som är trafikansvarig i styrelsen och Annika har tagit fram ett förslag på insatser inom
området ”Tryggare skolvägar”. Alla närvarande godkänner förslaget. Vi beslutar i enlighet
med förslaget att lägga satsningen på ”bilfri vecka” samtidigt som skolans ”hälsovecka”
(v.21). Bilfri vecka är ett initiativ som kommer från Stockholm stads satsning på trygga
skolvägar. Genom att låta bilen stå får barnen röra på sig mer och trafiksituationen runt
skolan blir säkrare.
- Första veckan på terminen stod styrelsemedlemmar och skolledning vid drop-off-zonen och
påminde om stoppförbudet (undantag för av- och påstigning). Det var bra flyt då och trevlig
stämning. Problem med parkerade bilar kvarstår dock framförallt på eftermiddagarna vid
hämtning. Genom att ge ännu mer information, muntlig och skriftlig hoppas vi ordnar upp

-

situationen för att trygga barnens skolvägar. Om problemet kvarstår överväger skolan att ha
dialog med SISAB om att stänga zonen.
Den trasiga belysningen vid drop-off-zonen är felanmäld, lyktstolpen ska bytas ut.
Numera finns det inte någon kontaktpolis för skolan. Polisen har tagit bort den funktionen.
Trafikkontoret har meddelat att ritningar för ombyggnad av busshållplatsen på Vinstavägen
nu ligger för granskning och beslut. Start av ombyggnation av 179:ans busshållplats är
planerad till sommar/höst 2017. Alla förslag i åtgärdsrapporten kan inte genomföras på
grund av krav från SL och de rådande markförhållandena. Till exempel kan vi inte få
farthinder i form av gupp på grund av lermark som kan orsaka vibrationer i närliggande
fastigheter. Ann följer upp det saknade övergångsstället på Västergöksvägen som var inritat i
tidigare utkast.

4. Hälsoarbetet
Hälsoutskottet ska ha ett möte med Pelle. Vi får mer information om detta på nästa styrelsemöte.
5. Rasterna
Det finns förslag på att dela upp tiden på fotbollsplanen i vana – ovana för att locka in fler till lek och
spel. Skolan har köpt in nytt material till rastboden. Skolan vill komma igång med vuxenledda
rastaktiviteter, 1-2 tillfällen i veckan till att börja med.
6. Vett och etikett på nätet
Önskemål från förälder att skolan tar upp detta med nätmobbning, säkerhet och integritet på nätet
på skoltid för elever. Skolledningen bekräftar att detta är ett viktigt område. Det som är på agendan
just nu är den föreläsning för föräldrar som ska äga rum på Västra i mars.
7. Föräldravandringar
Tider för vårens vandringar är publicerade på hemsidan.
Vi har inte släppt idén att göra ett material – text eller film – för att lyfta fram vikten av att vandra.
Lisa ska göra ytterligare ett försök att få kontakt med Mikael Frejd som är preventionssamordnare på
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, för att se om de vill bidra på något sätt.
7. Stötta föräldrainitiativ
Ibland får vi frågor från föräldrar som vill ha hjälp att sprida information till andra föräldrar om en
viss aktivitet, eller ha hjälp att samla andra föräldrar till föreläsning eller liknande. Vi pratar om att
föreningen enbart ska sprida information om sådant som vi själva gör eller står som arrangör för. Vi
har idag inte resurser för att ordna fler arrangemang.
Skolan har samma inställning - att enbart sprida information om aktiviteter som de själva har valt och
kvalitetsgranskat. Skolan vill dock gärna underlätta för föräldrar som vill samlas kring en aktivitet
genom att till exempel låna ut lokaler på kvällstid.
8. De nationella proven
En förälder har uppmärksammat föreningen på att uppgifterna på siris.skolverket visar att en
tredjedel av förra läsårets åk 3 (nuvarande åk 4) på Östra gjorde det nationella provet i svenska för
elever med svenska som andra språk. Och att enbart pojkar skulle ha genomfört den versionen av
provet. Det har alltså blivit något felaktigt i sammanställningen. Skolan ska ta kontakt med Skolverket
och se hur detta kan rättas till.

Interna frågor i styrelsen
1. Pengarna till de vinnande årskurserna i föräldravandringarna är utbetalade.
2. Henrik ska lämna in vidimerade kopior av årsmöteshandlingar till Nordea så att vi kan få vårt
Swishkonto. Annika tar sedan över ansvaret för att få kontot på plats och ska kontakta
Nordea för att höra vilka ytterligare uppgifter de behöver, och hur vi ska göra för att ta bort
behörigheten från tidigare firmatecknare.
3. Vi har 121 medlemsinbetalningar.
4. För något år sedan fick vi tillgång till ett skåp på skolan för att kunna förvara våra pärmar. I
samband med flytten i somras tömdes det skåpet och vårt material är på vift. Annika har
kontaktat Micke som har hittat en pärm. Johan ska gå igenom alla gamla protokoll och se om
vi har alla gamla protokoll kvar.

Sekreterare
Ann Lindmark

Justerat av ordförande
Annika Wallin

