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Mötet öppnades av ordföranden Karin Balkenstig
Skolan informerade
Stockholms Stad har gjort en brukarundersökning där man jämför olika skolor. Denna kan man ta del
av på Stockholms stads hemsida under ”jämförservice”. Man har frågat 2:or och 5:or olika frågor och
nu har 5:ornas svar publicerats. Man kan konstatera att resultatet för Vinstaskolan är bättre än
föregående år men har fortfarande en del att arbeta med. Bland annat kan nu 52% rekommendera
skolan mot 27% förra året.
I år är det 54 elever i åk 5. Ännu är det inte helt klart hur många som blir kvar men man räknar med
ca 25 st till 6:an nästa år. I dagarna går det ut information till de blivande 6:orna.
Just nu håller skolan på med tjänstefördelningen. Det finns annonser ute på bla två
graviditetsvikariat. När det blir sjukdom (eller övrig frånvaro) för lärarna så brukar det lösas inom
skolan utom när det gäller de praktiska ämnena. Det finns här olika regler som styr vilka som får ha
dessa ämnen så därför blir det ofta inställda lektioner.
Det har vid två olika tillfällen varit inbrott på skolan. Trots att skolan har larm har de Ipads som
2:orna hade har stulits, 5:ornas är dock kvar. Dessa datorer fick skolan av Stockholms Stad som en del
av ett projekt. Anki har lovat att köpa in nya så att inte barnen ska behöva drabbas. Det rapporteras
att det har varit inbrottsförsök även på en annan skola som också fick Ipads men här blev inget stulet.

Då det har varit rörigt på Galaxen, framför allt i kapprummet, ska skolan se över ”kroksystemet” där
och se om det kan bli bättre. Ev kommer man att organisera om systemet med att ha

öppning/stängning på Galaxen. I år har det varit två stora klasser i åk 1 och trots att det varit 3 lärare
och 3 fritidspersonal i 1:an har det inte fallit så bra ut, så nästa år kommer det att vara 3 grupper
istället.
I kapprummet utanför matsalen håller man på att fräscha upp och det blir också nytt på toaletterna
där. Många barn upplever att toaletterna är ofräscha och rutinen på skolan är att personalen på
respektive ställe ska kolla toaletterna under dagen och städa vid behov. Sedan städar städpersonal
på kvällar. Föräldrar och barn uppmanas att meddela till läraren om toaletterna behöver städas.
Skolan lovar att meddela VFF datumen för höstens föräldramöten innan terminens slut.
Trafik
Förhoppningsvis kommer man att hinna genomföra en hastighetskontroll utanför skolan innan
sommaren.
Vandringar
Anna kommer att upprätta ett nytt vandringsschema för hösten som läggs upp på hemsidan innan
sommaren.
Övrigt
VFF beslutar att sälja kvarvarande hood‐tröjor och T‐tröjor till ett rabatterat pris på Vinstaskolans dag
23 maj.
Till nästa läsår ska VFF ta kontakt med övriga skolors föräldraföreningar i närheten för att stämma av
så att aktivitetsdagen inte kolliderar.
Det råder fortfarande lite förvirring angående de tyger som köptes in av VFF och som sedan
lämnades ut till klasserna. Då uppslutningen på syjuntorna inte var så stor så var tanken att
klassföräldrarna i respektive klass skulle ta över och sy färdigt det som återstod med hjälp av klassens
föräldrar. Så har i vissa fall inte skett och VFF ( Pia ) mailar klassombuden igen samt lärarna så att
gardinerna förhoppningsvis kan komma upp snart.
Vårens sista styrelsemöte är den 7 juni kl 18:30.
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