Protokoll från Vinstaskolans skyddsrond 2012-02-03

Tid: 07.30-09.00
Plats: Vinstaskolans lokaler
Närvarande: Ann-Kristin Eklöf (Vinstaskolans rektor), Ola Sikström (vaktmästare), Houssam
Chamsin som senare ersattes av skolans skyddombud, Mikael Gustavsson samt Mira Vilén,
representant från Vinstaskolans föräldraförening.

Skolans lokaler inspekterades i nedanstående ordning.
Förskoleklassens lokaler:
 En toalett rann och på en toalett var toalettsitsen trasig. I ytterligare en toalett luktade det
illa. Ann-Kristin Eklöf informerar om att enligt skolans rutiner är det personalens ansvar att
informera skolans vaktmästare om dylika brister i toaletterna.
 I ett klassrum står det möbler framför nödutgången, vilka behöver flyttas.
 I legorummet återfanns ett hål i väggen, vilket ska spacklas igen.
Lokalerna i årsurs 1:
 I ett klassrum står lärarens kateder framför nödutgången, vilken behöver flyttas.
 En liten bit list på väggen, som inte fyller någon funktion, ska tas bort för att undvika att
någon skadar sig på den.
Lokalerna i årskurs 4
 Vid skyddsronden hittades inget att anmärka på.
Lokalerna i årskurs 6
 Vid skyddsronden hittades inget att anmärka på.
Lokalerna i årskurs 5
 Vid skyddsronden hittades inget att anmärka på.
Gemensamma lokaler såsom träslöjd, syslöjd, bibliotek och gymnastiksal:
 Vid skyddsronden hittades inget att anmärka på. Skyddsombudet Mikael Gustavsson
informerar om att gymnastiksalen har genomgått en besiktning 2011-03-24. Protokoll från
denna besiktning återfinns på väggen i gymnastiksalen.
 Ann-Kristin Eklöf informerar om att böckerna i skolans bibliotek är Vinstaskolans egna och
att skolans elever lånar böcker från biblioteket i hög utsträckning. Därtill att även
föräldraföreningen bidragit till inköp av nya böcker till skolans bibliotek, med undantag från
förra året, då föräldraföringens ekonomi inte hade utrymme för ett sådant bidrag.

Lokaler i årskurs 2
 Dörr till tvättstuga, som vid tidpunkten för skyddsronden stod öppen, ska vara låst.
 Eluttagen i det ”blå rummet”(A128) ska barnsäkras, vilket vaktmästaren åtar sig att åtgärda.
Lokaler i årskurs 3
 Halkskydden i trappan som leder upp till klassrummen ska bytas ut.
 Spotlightsen som sitter i en ramp på taket, och som under skyddsronden medför att en
säkring går, ska monteras ner p.g.a. att dessa inte utgör någon funktion då det finns lysramp
som belysning i taket.
 I hissen återfinns föremål, bl.a. en dörr, vilken ska tömmas. Vaktmästaren åläggs uppgiften
att tömma denna.
 En toalettstol som inte är fräsch ska bytas ut helt, vilket ska åläggas SISAB. I den andra
toaletten är toalettstolen redan utbytt. En annan toalett är inte städad ordentligt. Vidare
saknas en skruv i ett handtag till en av toaletterna, vilket vaktmästaren åtar sig att åtgärda.
 I ateljén/pysselrummet är det kallt. Vid skyddsronden upptäcks att en hylla står placerad
framför värmereglaget. Vaktmästaren åläggs därför uppgiften att flytta på denna hylla.
 Ett bord i mysrummet är slitet, vilken är i behov att bytas ut.
 Ett torkskåp som inte fungerar ska tas bort.
 Vid entrén till lokalerna finns ett hål i väggen som orsakats av en dörr. Hålet ska spacklas
igen.
Matsal samt kök:
 Ann-Kristin Eklöf informerar om att kapprum inkl. toaletter intill skolans matsal ska
fräschas upp inom kort. Vidare att det planeras att varje årskurs ska få en egen rad att hänga
sina kläder på, vilket förhoppningsvis underlättar identifieringen av det stora antalet kläder
som blir kvarglömda och som inte återfinner sina ägare. Därtill att det för skolans del finns
ett önskemål om att såga ett hål i väggen mot köket där eleverna kan lägga sina tallrikar,
bestick etc. men att de ansvariga inte är villiga att bekosta denna åtgärd eftersom
Vinstaskolan endast är ett mottagningskök, vilka inte är prioriterade att satsa resurser på.
 Ann-Kristin Eklöf informerar även om att stolar och bord i skolans matsal har bytts ut och
att dessa är konstruerade på så sätt att de inte ska ge ifrån sig så mycket ljud. Vidare att de
röda sitsarna på stolarna är trevliga eftersom de ger matsalen lite färg. Även en ny kyl och
frys har inhandlats vilka står placerade i matsalen.
 I skolans kök hittades ingenting att anmärka på. Den anställde i köket informerar om att de
nu fått ett handtag med duschfunktion att skölja av disk med, vilket underlättar det dagliga
arbetet för de två som arbetar i skolans kök.
Övrigt:
 Ann-Kristin Eklöf informerar om att elen på skolan har setts över och åtgärdats. Vidare att
det har varit mycket skarvsladdar i skolans lokaler förut, vilka tagits bort. Därtill att behovet
av sladdar även minskat med anledning av att skolan numera har trådlöst internet.
 Ann-Kristin Eklöf informerar om att det i skolans klassrum har bytts ut stolar och bord.
Både stolar och bord är konstruerade på så sätt att de inte ska ge ifrån sig mycket ljud.
 Vid skyddsronden uppmärksammas att platser där det förvaras ytterkläder, d.v.s. hyllor och

torkskåp etc. är i behov av städning/avtorkning. Det diskuterades att elever ska involveras i
denna uppfräschning, företrädesvis vid lov, då det är mindre elever på skolan.
 Mira Vilén informerar i början av skyddsronden att föräldrar påtalat att barnen inte
vill gå på skolans toaletter för att de upplevs ofräscha. På fråga om alla toalettstolar ska
bytas ut svarar Ann-Kristin Ekelöf att hon ska se över detta och i förekommande fall byta ut
toalettstolarna ”pö om pö”. Ann-Kristin Eklöf informerar även i detta sammanhang om att
skolan för närvarande omförhandlar avtalet gällande städningen för Vinstakolan.

Vid protokollet: Mira Vilen

