
	  
	  
	  
Styrelsemöte	  den	  9	  december	  2013	  
	  
Närvarande:	  Ordförande,	  Annika	  Wallin,	  sekreterare,	  Johan	  Tufvesson,	  
Anna	  Gyllencreutz,	  Lisa	  Lysén,	  Anna	  Wistrand	  och	  Henrik	  Björnek.	  	  
	  
Reflektioner	  kring	  senaste	  klassombudsmötet.	  
Mycket	  positiva	  reaktioner	  från	  klassombudsträffen.	  Rekordstort	  deltagande.	  
Bra	  att	  gå	  ut	  med	  inbjudan	  till	  alla	  och	  inte	  bara	  till	  ombuden.	  
	  
Datum	  för	  möten	  under	  våren	  
Vi	  bestämmde	  datum	  för	  möten	  med	  skolledning,	  och	  i	  styrelsen,	  under	  våren:	  
4	  februari	  18.30	  styrelsemöte	  VFF	  och	  skolledningen	  
4	  mars	  18.30	  styrelsemöte	  VFF	  själva	  
25	  mars	  18.30	  styrelsemöte	  VFF	  och	  skolledningen	  
8	  april	  18.30	  Klassombudsmöte	  inför	  Vinstaskolans	  dag.	  
6	  maj	  18.30	  styrelsemöte	  VFF	  själva	  
Någon	  gång	  i	  juni	  avslutningsträff	  VFF	  själva	  
	  
Påminnelse	  om	  medlemsavgift	  
Vi	  beslutar	  att	  skicka	  den	  i	  slutet	  av	  januari.	  
	  
Rapport	  från	  mötet	  med	  FOVEA	  	  
Har	  man	  fått	  produkter	  man	  inte	  är	  nöjd	  med	  kan	  man	  kontakta	  och	  få	  
kompensation.	  	  
	  
Högstadiet	  
Vi	  förbereder	  mötet	  kring	  Vinstagårdsskolan	  den	  10	  december	  
Styrelsen	  samarbetar	  gärna	  i	  frågan	  med	  Björnbodaskolan	  och	  ev	  
Sörgårdsskolan.	  Vi	  bjuder	  in	  till	  gemensamt	  möte	  under	  våren.	  	  
	  
Skolans	  webbplats	  
Vi	  behöver	  skicka	  ny	  text	  om	  VFF	  till	  skolans	  hemsida.	  Vi	  skriver	  kortfattad	  
ingress	  och	  länk	  till	  vår	  sida.	  	  
	  
Föreläsning	  på	  temat	  säkerhet	  på	  nätet	  
Vi	  stämmer	  av	  läget	  för	  vår	  planerade	  föreläsning	  om	  på	  temat	  säkerhet	  på	  nätet.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  innehållet	  är	  skolrelaterat.	  	  
	  
Styrelsens	  arbetsfördelning	  inför	  våren.	  
Vad	  behöver	  vi	  göra	  inför	  vårterminen?	  Anna	  tar	  ansvar	  för	  föreläsningen.	  
Annika	  och	  Johan	  bevakar	  Vinstagårdsskolefrågan.	  Lisa	  uppdaterar	  datum	  på	  
hemsidan	  och	  folder	  inför	  vårens	  föräldravandringar,	  samt	  flyttar	  jackor	  och	  
västar	  från	  nuvarande	  förråd	  till	  ny	  plats	  på	  Ungan.	  	  



	  
	  
	  
Övrigt	  	  
Vi	  diskuterade	  om	  vi	  kan	  förnya	  Vinstaskolans	  dag.	  Kan	  vi	  ha	  fler	  aktiviteter	  som	  
riktar	  sig	  till	  både	  till	  föräldrar	  och	  barn?	  Vi	  mailar	  ut	  till	  klassombuden	  och	  
frågar	  om	  förslag	  på	  nya	  aktiviteter.	  


