
 
 

 

Protokoll Styrelsemöte Vinsta Grundskolas Föräldraförening 
 
Plats:  Vinsta Grundskola Östra, personalrum 
Dag: 2017-06-07- 
 
Närvarande: Fredrik Boström  Rektor 
  Johan Sjöberg  Biträdande rektor Östra 
  Annika Wallin  Ordförande VGFF 
  Lisa Lysén  Vice ordförande 
  Henrik Björnek  Kassör 
  Ann Lindmark  Ordinarie ledamot 
  Charlotte Andersson Ordinarie ledamot 
  Annelie Larsson  Hälsoutskott 
  Kwamena Turkson Årskursombud förskoleklass 
 
 
Ej närvarande: Johan Tufvesson Sekreterare 
  Pelle Wikingsson Biträdande rektor Östra & Västra 
  Peter Eliasson  Skolmiljöutskott och årskursombud förskoleklass 
  Madeleine Haegerstam Hälsoutskott 
   
 

1. Öppnande 
Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna och ett speciellt välkomnande till Kwamena 

Turkson som är årskursombud i förskoleklass. Lisa valdes till sekreterare då Johan inte hade 

möjlighet att närvara. 
 

2. Nästkommande möten 
Nästa möte är planerat till den 23/8 kl. 18.00. 

Fredrik undrade över formen på kommande möten och meddelade att samtliga från 

skolledningen kan ha svårt att vara med varje gång. Föreningen bjuder in samtliga men det 

står sedan skolan fritt att bestämma vem eller vilka som ska delta. Beslutet blev att Johan och 

Mimmi kan delta ungefär varannan gång och tar då med svar på frågor oavsett 

ansvarsområde. Fredrik deltar när han har möjlighet.  

 

I fortsättningen blir det möten på tisdagar, en gång i månaden, även under höstterminen. Vid 

behov kan styrelsen växla mellan tisdagar och onsdagar. 

 

3. Skolans information 
Mimmi börjar som ny biträdande rektor med ansvar för fritidshem och förskoleklass.  Johan 

kommer att ansvara för åk 1-5 på Östra. Pelle kommer enbart att arbeta som biträdande rektor 

på Vinsta Grundskola Västra. 

Preliminära tider för föräldramötena är: Åk 1 och 3, klockan 17:30 resp. 19:00 tisdag den 22/8 i 

matsalen. Förskoleklass och Åk 2, klockan 17:30 resp. 19.00 onsdag den 23/8 i matsalen. 

Åk 4 och Åk 5, klockan 18.00 den 24/8 i matsalen. 

Tjänstefördelningen har gått ut till föräldrarna idag, denna visar fördelning i klasser med lärare. 

Åk 2 och 5 har Stockholms bästa resultat i elevnöjdhet! Väldigt roligt och något att vara riktigt 

stolta över. 



 
 

 

Mattetest som har utförts i ÅK 5 visade sig vara bland Stockholm bästa! Bra jobbat av ÅK 5 och 

dess lärare. 

Fixardagen är efterfrågad av föräldrar då den stärker gemenskapen. Även skolan ser behov, 

dock måste ett genomtänkt upplägg finnas. Skolan ska ta fram ett upplägg och förbereda detta. 

Förslag att dagen ska äga rum den 9:e september.  

Bilfri vecka ska vi ha i höst och Fredrik föreslår vecka 38 – hela veckan. 

VGFF tar fram två banderoller som det står ”Bilfri vecka” på! 

4. Årsmötet 
 Datum för årsmötet föreslås den 20/9 kl. 18:00. 

 
Vi vill bjuda in någon från staden (Stadsbyggnadskontoret eller Utbildningsförvaltningen) som 

kan berätta om hur Vällingby-Vinsta kommer att utvecklas framöver: prognoser över elevantal, 

nya skolor i området, trafiksituationen runt skolorna och förändrad detaljplan runt Vinsta 

västra. Hur kommer det att bli för elever här i området under den närmaste tioårsperioden?  

 

Annika kontaktar Gunnar Wohlin, grundskolechef, om han kan vara intresserad av att prata 

om det. 

 
Vi vet att många föräldrar också är intresserade av trafiksituationen runt skolan och i vårt 

närområde. Annika kontaktar därför Trafikverket och deras informatörer om Förbifart 

Stockholm för att fråga om även de vill komma och prata på årsmötet. 

 

Även en elevutställning så att föräldrarna får titta på något som barnen har gjort kan vara av 

intresse. Ex. visa något som har med digitala verktyg att göra. Tex. det arbetet med 

programmering som skolan har börjat med. Fredrik tar med sig frågan och återkopplar till 

styrelsen. 

 

 

5. Hälsoutskottet 
Hälsoutskottet rapporterar från sitt senaste möte med skolan 

• Chips och godis på skolan har förekommit på Klubben. Flera barn har inte ätit mellanmål 

innan och ätit chips och kakor istället. Hur använder men belöningar på skolan och vilken 

omfattning? Skolan har själva reagerat på detta och tagit tag i det. 

• Hälsoprofilen är på gång ut, kommer information från hälsogruppen. 

• Hälsoveckan. VVäldigt uppskattat av barn och föräldrar. 

• Hälsoutskottet ska ha ett möte med Pelle inom snar framtid. 

• Sthlm stad har ett projekt som heter Spring i benen, med Christer Oja som leder det 

(grundskolechef). Detta handlar om aktiviteter på rasterna – Pelle ska kolla med andra skolor 

som har gjort det hur de har upplevt det och hur har de fått med alla på tåget. 

 

6. Kort rapport från Lekfrämjandets medlemsdag 
Skolan är nu medlem i Lekfrämjandet. Johan och tre fritidspedagoger, samt 

föräldraföreningens ordförande Annika har varit på en föreläsningsdag i Lekfrämjandets regi, 

den 29 maj. Lekfullt och inspirerande med bra föreläsningar om bland annat rastaktiviteter. En 

föreläsning berättade om resultat från ett försök med mer fri lek och mer rörelse på rasterna – 



 
 

som att klättra i träd, berg – gjorde att elevernas koncentration gick upp och att skadorna på 

rasterna faktiskt minskade. Föreläsningen kan vara av intresse för pedagogerna, lekens 

betydelse, hur man kan organisera raster. Ju mer aktivitet hos personalen desto mer aktiva 

barn. 
 

7. Utvärdering av bilfri vecka 
Fritidspedagoger i åk 2 säger att föräldrarna hämtade som vanligt med bil. Liten skillnad på 

Vinstavägen, dock gav det mer resultat på Vinsta skolgränd. 

Barnen hade viss trafikundervisning som planerat men det blev nog större fokus på 

hälsoveckan och alla aktiviteter som var där.  

Bygeln på gångbanan mellan skolan och Björkbackens förskola. Ann har kontakt med Gunilla 

på Björkbacken som skulle återkomma. Staden vill ej betala för den, ligger i så fall på skolan. 

Fredrik tar frågan vidare. 

Trafikåtgärder vid busshållplatsen på Vinstavägen. Blir enligt ritning (se bilaga), dock ej 

farthinder som SL sade nej till.  

Bullerutredning ska göras, mätare kommer sättas upp på fasaden. 

 

8. Utvärdering Vinsta grundskolas dag 
Kvällen gick som vi hade hoppats på, mycket glada barn och föräldrar som var med. 

Aktiviteterna fungerade överlag bra. Vi fick ihop totalt ca 24 000 kr. 

Det kom in några bra förslag och kommentarer inför nästa Vinsta grundskolas dag, som: 

• Plantera tomatplantor o dyl som sedan säljs på Vinstaskolans dag.  

• Sortering av pantburkar. 

• Chokladhjulet måste kalibreras, fastnar på vissa siffor. 

• Bjuda in förbifart Stockholm. 

• Kasta boll på flaska. 

• Klädlinan var väldigt uppskattad. 

• Färdiga lappar att fylla i för ombuden, som funnit tidigare år. 

 

9. Förskoleklass 
Förskoleklass, det har inkommit rapporter om att det är ostrukturerat vid lämning samt att det 
är barn som inte vill gå till klassen pga att det är stökigt i klassen. Vid lämning före kommer det 
ofta att det inte är något mottagande. Skolan håller på och ser över gruppindelningen, ska inte 
vara tre statiska grupper framöver utan det kommer att vara en grupp som delas upp i mindre 
utifrån behov. Mimmi har fått ett uppdrag att ordna med förändringarna inför nästa termin.  

 

Styrelsens interna frågor 

10. Föräldravandring 
Hur ska vi öka antalet personer som föräldravandrar? Förslag på mer muntlig dialog mellan 
årskursombuden och föräldrarna inför varje föräldravandringstillfälle. Lisa har kontakt med 
Mikael Frej och bokar ett möte med honom för att se vad vi kan göra för att öka deltagandet.  
 
 

11. Styrelse och valberedning 
Valberedning inför nästa verksamhetsår pågår. 

 
 
 
 



 
 

12. Swish 
När vi får in pengar via swish kostar det 2 kr. För att undvika kostnader ska vi ej lämna ut 
swishnr till aktiviteter på Vinstaskolans dag. Medlemsavgiften är 100 kr och det är ok. 
 
 

13. Originalhandlingar 
Den som är sekreterare vid tillfället ansvarar för att: 

• Skriva protokoll 

• Se till att protokollet signeras av ordförande och sekreterare 

• Protokollet skannas och lämnas till Peter (från och med hösten 2017) för att läggas ut 

på hemsida och Facebook. 

• Protokollet sätts in i aktuell pärm. 

 

14. Bidrag 
Beviljade bidrag under terminen: 

• Förskoleklass – Pettson & Co på Kulturhuset + McDonalds 

• Årskurs 1 – Pettson & Co på Kulturhuset samt bidrag till böcker till klassen. 

• Årskurs 2 – Utflykt till Spånga by, med fika och glass. 

• Årskurs 3 – Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova. 

• Årskurs 4 – Tekniska museet Mega Mind med skolprogram ”Skapande teknik” 

• Årskurs 5 – Elevens val: Moderna museet, Livrustkammaren, Tekniska museet med 

guidade turer. 

 

15. Avtackning 
Sommartårta är ett bra och uppskattas sätt att tacka skolpersonalen för terminen som varit.. 

Det var väldigt uppskattat av personalen. Vi kan på motsvarande sätt bjuda på glögg och 

pepparkakor eller dyl. till jul,  

 

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

Tillf. Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Lisa Lysén     Annika Wallin 

 
 
 

 


