
 
 

	  
Dagordning	  årsmöte	  16	  september	  kl	  18.30	  
 
1.	  Val	  av	  

a.	  Mötesordförande	  
b.	  Mötessekreterare	  
c.	  två	  protokolljusterare	  tillika	  rösträknare	  

2.	  Fråga	  om	  mötet	  blivit	  behörigen	  utlyst	  
3.	  Fastställande	  av	  dagordning	  
4.	  Föredragning	  av	  

a.	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  
b.	  revisorns	  berättelse	  

5.	  Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
6.	  Behandling	  av	  motioner	  från	  medlemmarna	  
7.	  Behandling	  av	  propositioner	  från	  styrelsen	  
8.	  Fastställande	  av	  föreningens	  verksamhet	  och	  budget	  för	  kommande	  arbetsår	  
9.	  Fastställande	  av	  årsavgift	  
10.	  Val	  av	  styrelsemedlemmar:	  

a.	  ordförande	  
b.	  övriga	  ledamöter	  

11.	  Val	  av	  
a.	  en	  revisor	  
b.	  en	  revisorssuppleant	  

12.	  Val	  av	  föreningens	  valberedning	  



 
 

Verksamhetsberättelse	  för	  Vinstaskolans/Vinsta	  
Grundskolas	  Föräldraförening	  verksamhetsåret	  2014-‐2015	  
	  
Styrelsens	  medlemmar	  2014-‐2015	  

Ordförande	   Annika	  Wallin	  
Sekreterare	   Johan	  Tufvesson	  
Kassör	   Henrik	  Björnek	  
Ansvarig	  Vinsta	  Grundsk.dag	   Anna	  Gyllencreutz	  
Trafikansvarig	   J-‐O	  De	  Land	  
Föräldravandringar	   Lisa	  Lysén	  
Skolmiljö	   Anna	  Finne	  Wistrand	  

	  
Revisor	  
Lotta	  Lindroos	  
	  
Revisorsuppleant	  	  
Henrik	  Gaunitz	  
	  
Valberedning	  
Annelie	  Larsson	  
Lotta	  Lindroos	  
	  

Utskott	  

Under	  verksamhetsåret	  har	  föreningen	  haft	  två	  aktiva	  utskott.	  	  
• Trafikutskottet:	  Ann	  Lindmark	  och	  Laura	  Hellqvist.	  
• Skolmiljöutskottet:	  Erika	  Ahlberg	  och	  Johanna	  Ros.	  	  

Deltagarna	  i	  utskotten	  har	  hört	  av	  sig	  till	  styrelsen	  för	  att	  driva	  en	  viss	  fråga	  inom	  ramen	  för	  
föreningens	  verksamhet.	  De	  har	  gjort	  punktinsatser,	  eller	  arbetat	  fortlöpande,	  tillsammans	  med	  
styrelsen	  under	  läsåret.	  	  
	  
Alla	  i	  styrelsen	  och	  utskotten	  har	  arbetat	  ideellt.	  
	  



 
 

Styrelsens	  möten	  under	  verksamhetsåret	  
Styrelsen	  har	  kallat	  till	  och	  haft	  följande	  möten	  under	  verksamhetsåret:	  

• Årsmöte	  och	  konstituerande	  möte	  17/9.	  
• Ett	  medlemsmöte/klassombudsmöte	  18/9.	  
• Ett	  medlemsmöte/extrastämma/klassombudsmöte	  6/5.	  
• Fyra	  möten	  tillsammans	  med	  rektor	  den	  2/12,	  17/2,	  21/4,	  9/6	  (det	  i	  juni	  var	  extrainsatt).	  
• Fem	  interna	  styrelsemöten	  7/10,	  4/11,	  20/1,	  17/3,	  18/8.	  

Styrelsen	  har	  haft	  inbjudna	  gäster	  på	  några	  av	  mötena	  ovan.	  Bland	  andra	  Gunnar	  Wohlin,	  
grundskolechef;	  Houssam	  Chamsin	  och	  Micke	  Gustavsson	  som	  har	  ansvar	  för	  Klubben;	  samt	  
medborgarvärdar	  och	  fältassistenter	  i	  Hässelby-‐Vällingby.	  Samtliga	  möten	  har	  protokollförts.	  
Därutöver	  har	  representanter	  för	  styrelsen	  deltagit	  vid	  ett	  klassrådsmöte	  på	  Vinstagårdsskolan/Vinsta	  
Grundskola	  Västra.	  

Klassombud	  
Klassombuden	  är	  en	  viktig	  länk	  mellan	  klassen	  och	  föräldraföreningen.	  Ombuden	  valdes	  vid	  läsårets	  
första	  föräldramöte.	  Ombuden	  har	  fått	  information	  från	  föreningen	  som	  de	  spridit	  till	  övriga	  föräldrar	  i	  
sina	  årskurser,	  samt	  medverkat	  i	  att	  arrangera	  föräldravandringarna	  och	  Vinsta	  Grundskolas	  dag.	  	  
	  

Förskoleklass	  	  
Röd	  	   Peter	  Eliasson,	  Eva	  Sonnevi	   	  
Blå	   	  Fredrik	  Ulfhielm,	  Joachim	  

Broberg	  
Grön	   Maria	  Sandberg,	  Jessica	  Olsson	  	  
	  
Årskurs	  1	  	  
Röd	  	   Erika	  Ahlberg	  
Blå	   	   Madeleine	  Bondeson	  
Grön	   Björn	  Kindenberg	  	   	  
	  
Årskurs	  2	  
Röd	  	   Fredrik	  Mickelsson	  
Blå	  	   	   Carina	  Segerlund,	  Anna	  Lycke	  
Grön	   Birgitta	  Björnek,	  Waliolah	  

Mahmoudi	  
	  

Årskurs	  3	  
Jenny	  Wale	  Callebro,	  Maria	  Holmqvist,	  	  
Henrik	  Gran,	  Annika	  Gran,	  Lars	  Esshagen,	  
Eva	  Esshagen,	  Malin	  Engström,	  Markus	  
Engström	  	   	   	  
	  
Årskurs	  4	  
4A	   Alexander	  Andre,	  Louis	  Björkström	   	  
4B	   Christina	  Lindström	  Krossling,	  Allan	  

Christensen	   	   	   	  
	  
Årskurs	  5	  
Ida	  Karlsson,	  Lena	  Blomén,	  Anders	  Katrén,	  
Madeleine	  De	  Land	  
	  
Årskurs	  6	  
Ulrika	  Strömberg



 
 

Klassombudsmöten	  
Under	  läsåret	  2014-‐15	  genomfördes	  ett	  klassombudsmöte	  på	  hösten	  och	  ett	  på	  våren.	  Till	  mötena	  
inbjöds	  alla	  föräldrar	  på	  skolan.	  På	  höstens	  möte	  var	  30	  föräldrar	  närvarande.	  	  Även	  nya	  rektorn	  
Magnus	  Johansson	  var	  inbjuden	  för	  att	  kunna	  presentera	  sig	  och	  berätta	  om	  planerna	  på	  att	  bygga	  
om	  Vinsta	  Grundskola.	  Vårens	  möte,	  som	  också	  var	  en	  extrastämma,	  hade	  17	  föräldrar	  närvarande.	  
	  

Rektorsbyte	  
I	  samband	  med	  styrelsemöte	  den	  7	  oktober	  avtackade	  styrelsen	  rektor	  Anki	  Eklöf	  med	  en	  blomma.	  
Under	  läsåret	  har	  styrelsen	  inlett	  och	  etablerat	  ett	  gott	  samarbete	  med	  nya	  rektorn	  Magnus	  
Johansson.	  	  

	  
Stadgeändringar,	  namnbyte,	  ny	  logga	  och	  förändrat	  medlemsunderlag	  
Under	  läsåret	  har	  skolan	  gått	  från	  att	  vara	  en	  F-‐6-‐skola	  till	  att	  bli	  en	  F-‐9-‐skola	  och	  bytt	  namn	  från	  
Vinstaskolan	  till	  Vinsta	  Grundskola.	  Låg-‐	  och	  mellanstadiedelen	  har	  tillägget	  Östra	  medan	  
högstadiedelen	  som	  finns	  på	  en	  annan	  geografisk	  plats	  heter	  Västra.	  	  
	   Föreningen	  har	  beslutat	  om	  namnbyte.	  Skatteverket	  har	  godkänt	  namnändringen	  från	  Vinstaskolans	  
föräldraförening	  till	  Vinsta	  Grundskolas	  Föräldraförening.	  Förkortningen	  blir	  VGFF	  (tidigare	  VFF)	  och	  
under	  året	  har	  föreningen	  följaktligen	  bytt	  logga,	  e-‐postadress	  och	  domänadress.	  	  
	   Förändringarna	  på	  skolan	  har	  lett	  till	  att	  föreningen	  har	  ändrat	  sina	  stadgar	  under	  verksamhetsåret.	  
Stadgeändringarna	  innebär	  bland	  annat	  att	  föreningens	  verksamhet	  begränsas	  till	  att	  omfatta	  det	  som	  
tidigare	  var	  Vinstaskolan,	  det	  vill	  säga	  nuvarande	  Vinsta	  Grundskola	  Östra.	  Skälen	  till	  det	  är	  att	  
föräldrarådet	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Västra	  visat	  svalt	  intresse	  för	  att	  låta	  högstadiedelen	  omfattas	  av	  
föreningens	  arbete.	  Det	  skulle	  dessutom	  bli	  en	  alltför	  omfattande	  insats	  för	  styrelsen	  att	  driva	  
arbetsmiljöfrågor,	  trafikfrågor,	  föräldravandringar,	  fördela	  bidrag,	  informera	  och	  hålla	  kontakt	  med	  
klassombud,	  arrangera	  Vinsta	  Grundskolas	  dag	  och	  ha	  hand	  om	  all	  annan	  verksamhet	  på	  två	  olika	  
geografiska	  platser.	  	  
	   I	  slutet	  av	  vårterminen	  kom	  beskedet	  att	  årskurs	  sex	  förflyttas	  till	  Vinsta	  Grundskola	  Västra	  och	  att	  
Vinsta	  Grundskola	  Östra	  därmed	  blir	  en	  F-‐5-‐skola.	  Beslutet	  innebär,	  med	  tanke	  på	  aktuella	  stadgar,	  att	  
föreningen	  tappar	  medlemsunderlag	  i	  och	  med	  att	  en	  årskurs	  försvinner.	  Föreningen	  beslutade	  på	  ett	  
extrainsatt	  styrelsemöte	  i	  maj	  att	  arbeta	  för	  att	  hitta	  bästa	  möjliga	  sätt	  att	  föra	  dialog	  och	  tankeutbyte	  
med	  föräldrar	  som	  har	  barn	  på	  Västra.	  Ekonomiskt	  innebär	  medlemstappet	  cirka	  2000	  kr	  i	  uteblivna	  
medlemsavgifter.	  
	  

	  
	  



 
 

Informationsinsatser	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  styrelsen	  haft	  som	  ambition	  att	  ha	  ge	  föräldrar	  kontinuerlig	  information	  
om	  föreningens	  verksamhet.	  	  
	  

• Föräldramöten.	  Vid	  läsårets	  början	  informerade	  representanter	  från	  styrelsen	  om	  föreningens	  
verksamhet	  på	  samtliga	  föräldramöten	  F-‐6.	  I	  samband	  med	  det	  delade	  styrelsen	  också	  ut	  två	  
informationsfoldrar	  till	  alla	  årskurser.	  En	  handlade	  om	  föräldravandringarna	  och	  en	  om	  
klassombudens	  uppgifter.	  Informationen	  finns	  även	  på	  föreningens	  hemsida.	  

• Medlemsbrev.	  Styrelsen	  har	  skickat	  ut	  tre	  medlemsbrev,	  via	  klassombuden,	  under	  
verksamhetsåret.	  Ett	  i	  oktober,	  ett	  i	  april	  och	  ett	  vid	  terminsslutet	  i	  juni.	  I	  breven	  har	  
föräldrarna	  fått	  information	  om	  föreningens	  verksamhet.	  

• Medlemsmöten/klassombudsmöten.	  Samtliga	  föräldrar,	  inte	  enbart	  klassombuden,	  har	  fått	  
inbjudan	  till	  ett	  klassombudsmöte/medlemsmöte	  på	  våren	  och	  ett	  på	  hösten.	  

• Webben.	  Styrelsen	  har	  löpande	  publicerat	  aktuell	  information	  och	  protokoll	  på	  webbplatsen	  
vinstaskolanff.wordpress.com.	  Webbplatsen	  har	  haft	  cirka	  2050	  besök	  under	  verksamhetsåret.	  

• Facebook.	  Detta	  är	  tredje	  året	  som	  VFF	  har	  en	  Facebooksida	  med	  adressen	  
facebook.com/vinstsaskolanff.	  	  

• Information	  till	  lärarna.	  Representanter	  från	  föreningen	  har	  deltagit	  på	  en	  ”rektorskvart”	  och	  
träffat	  lärarlagen	  för	  att	  berätta	  för	  lärarna	  om	  deras	  möjlighet	  att	  söka	  bidra	  från	  föreningen.	  

	  
Trafikfrågor	  
En	  av	  föräldraföreningens	  ständigt	  prioriterade	  frågor	  är	  trygga	  skolvägar	  och	  trafiksituationen	  runt	  
skolan.	  	  

	  
• Hastigheten	  på	  Vinstavägen.	  Föreningen	  har	  fortsatt	  att	  arbeta	  för	  begränsade	  hastigheter	  på	  

Vinstavägen.	  Under	  våren	  hade	  föräldraföreningen	  kontakt	  med	  Polisen	  och	  Trafikkontoret	  för	  
att	  få	  till	  stånd	  fler	  hastighetssänkande	  åtgärder	  på	  Vinstavägen.	  Rektor	  och	  Björkbackens	  
förskola	  har	  varit	  med	  i	  dialogen.	  Föreningen	  har	  också	  gjort	  en	  skrivning	  till	  Trafikkontoret	  för	  
att	  få	  bättre	  sikt	  och	  ett	  övergångsställe	  vid	  korsningen	  Västergöksvägen/Vinstavägen.	  
Föreningen	  har	  bjudit	  in	  Trafikkontoret	  och	  planerar	  ett	  möte	  i	  början	  av	  höstterminen.	  

• Skolpoliser.	  Under	  verksamhetsåret	  har	  föreningen	  undersökt	  frågan	  om,	  och	  i	  så	  fall	  hur,	  
föreningen	  eller	  skolan	  skulle	  kunna	  driva	  och	  ansvara	  för	  skolpolisverksamhet	  men	  inte	  lyckats	  
hitta	  någon	  lösning.	  	  	  
	  

Föräldravandringar	  



 
 

Under	  verksamhetsåret	  har	  föreningen	  arrangerat	  föräldravandringar,	  med	  hjälp	  av	  klassombuden.	  
Nytt	  för	  detta	  verksamhetsår	  är	  att	  föreningen	  delar	  ut	  även	  tredjepris	  i	  föräldravandringarna.	  Den	  
årskurs	  som	  haft	  störst	  andel	  engagerade	  föräldrar	  i	  föräldravandringarna	  vinner	  2000	  kronor	  till	  
klasskassan.	  Årskursen	  med	  näst	  störst	  andel	  föräldrar	  vinner	  1000	  kronor	  till	  klasskassan.	  	  Tredjepriset	  
består	  av	  500	  kr	  till	  klasskassan.	  
	  

Hösten	  2014	  
F-‐klass	   	   37	  procent	   3:e	  plats	  
Åk	  1	   	   12	  procent	   	  
Åk	  2	   	   53	  procent	   1:a	  plats	  
Åk	  3	   	   27	  procent	  
Åk	  4	   	   24	  procent	  
Åk	  5	  	   	   41	  procent	   2:a	  plats	  
Åk	  6	   	   5	  procent	  
	  
Våren	  2015	  
F-‐klass	   	   34	  procent	   3:e	  plats	  
Åk	  1	   	   2	  procent	  	  
Åk	  2	   	   48	  procent	   1:a	  plats	  
Åk	  3	  	   	   31	  procent	  	  
Åk	  4	  	   	   12	  procent	  
Åk	  5	  	   	   42	  procent	  	   2:a	  plats	  
Åk	  6	   	   12	  procent 
 
	  	  

Skolmiljö	  	  
Under	  läsåret	  har	  det	  pågått	  en	  löpande	  dialog	  med	  rektor	  angående	  barnens	  skolmiljö.	  Föreningen	  
har	  blivit	  kontaktad	  av	  föräldrar	  och	  några	  av	  de	  frågor	  som	  vi	  har	  drivit	  är	  följande.	  
	  

• Fritids.	  Kvaliteten	  i	  fritidsverksamheten.	  	  
• Klubben.	  Verksamheten	  på	  klubben	  och	  frågor	  om	  aktiviteter	  som	  passar	  både	  tjejer	  och	  killar,	  

skärmtid,	  begränsningar	  och	  möjligheter	  när	  det	  gäller	  lokalerna.	  
• Rastverksamhet.	  Önskan	  om	  mer	  stimulans	  och	  lek	  på	  skolgården	  på	  rasterna.	  Fråga	  om	  

”Trivselledarprogrammet”	  kan	  vara	  något	  för	  Vinsta	  Grundskola	  Östra.	  
• Säkerhet.	  Säkerheten	  på	  skolgården.	  Rutiner	  om	  någon	  elev	  ”rymmer”	  från	  skolan.	  
• Måltider.	  Kvaliteten	  på	  maten	  och	  mellanmålen.	  



 
 

• Elevhälsoteamet.	  Otydlighet	  om	  var	  föräldrar	  ska	  vända	  sig	  när	  deras	  barn	  behöver	  mer	  stöd	  i	  
skolan.	  	  

• Skyddsrond.	  Johanna	  Ros	  i	  skolmiljöutskottet	  var	  med	  på	  skyddsronden	  och	  representerade	  
föreningen.	  	  	  	  

• Ombyggnation	  av	  Vinsta	  Grundskola	  Östra.	  Under	  verksamhetsåret	  har	  vi	  kontinuerligt	  
bevakat	  planerna	  på	  den	  kommande	  ombyggnaden	  av	  Vinsta	  Grundskola	  Östra.	  Vi	  har	  haft	  ett	  
möte	  med	  rektor	  Magnus	  Johansson	  och	  grundskolechefen	  Gunnar	  Wohlin.	  	  

• Förflyttning	  av	  årskurs	  6.	  Under	  våren	  har	  vi	  varit	  involverade	  i	  samtalen	  om	  flytten	  av	  åk	  6	  till	  
Vinsta	  Grundskola	  Västra.	  Styrelsen	  har	  haft	  ett	  extrainsatt	  styrelsemöte	  med	  rektor	  Magnus	  
Johansson	  med	  anledning	  av	  detta.	  VGFF	  har	  också	  kommenterat	  flytten	  i	  Hässelby	  tidning.	  

Vinsta	  Grundskolas	  dag	  
Vinstaskolans	  dag	  gick	  av	  stapeln	  onsdagen	  den	  21	  maj	  klockan	  18:00	  –	  20:00.	  Dagen	  arrangeras	  av	  
föräldraföreningen.	  Varje	  årskurs	  ansvarade	  för	  minst	  en	  aktivitet	  samt	  för	  bakning	  av	  bröd	  och	  kakor	  
till	  försäljning.	  Klassombuden	  fördelade	  arbetet	  och	  bakningen	  inom	  sin	  årskurs.	  Målet	  med	  Vinsta	  
Grundskolas	  dag	  var	  att	  stärka	  gemenskapen	  mellan	  elever,	  lärare	  och	  föräldrar.	  Samtidigt	  är	  vinsten	  
viktigt	  för	  att	  föreningen	  ska	  ha	  ekonomiska	  förutsättningar	  att	  fortsätta	  sitt	  arbete.	  Detta	  år	  deltog	  
även	  skolanspersonal	  aktivt	  vilket	  var	  uppskattat	  av	  alla.	  Nytt	  för	  i	  år	  var	  också	  att	  föreningen	  bjudit	  in	  
Vällingby	  Brandstation	  som	  visade	  sina	  bilar	  och	  berättade	  om	  sitt	  arbete.	  	  Kvällen	  var	  mycket	  
välbesökt	  och	  inbringade	  23	  565	  kr	  till	  föräldraföreningen.	  Även	  elevrådet	  fick	  ett	  tillskott	  i	  sin	  kassa	  då	  
intäkterna	  för	  hoppborgen	  gick	  till	  dem.	  	  

Ekonomi	  
Föreningens	  ekonomi	  har	  minskat	  om	  man	  jämför	  med	  för	  tio	  år	  sedan,	  men	  årets	  resultat	  är	  ändå	  
relativt	  gott.	  Läsåret	  2014/15	  har	  föräldraföreningen	  ett	  överskott	  bland	  annat	  tack	  vare	  vinsten	  från	  
Vinsta	  Grundskolas	  dag.	  Överskottet	  följer	  med	  in	  i	  nästa	  års	  budget.	  Föreningen	  tar	  gärna	  emot	  
förslag	  på	  sådant	  vi	  kan	  stödja	  ekonomiskt	  för	  att	  bidra	  till	  en	  trygg	  och	  stimulerande	  skoltid.	  
Se	  separat	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  för	  årets	  siffror.	  
	  

Medlemmar	  
Cirka	  55	  procent	  av	  barnen/familjerna	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	  var	  medlemmar	  i	  
föräldraföreningen	  under	  verksamhetsåret.	  Det	  är	  en	  liten	  ökning	  jämfört	  med	  förra	  
verksamhetsåret.	  Medlemsavgiften	  var	  90	  kr	  per	  barn	  och	  läsår.	  
Beviljade	  bidrag	  
Med	  hjälp	  av	  medlemsavgifterna,	  och	  vinsten	  från	  Vinsta	  Grundskolas	  dag,	  kunde	  föreningen	  
under	  läsåret	  2014-‐15	  betala	  ut	  bidrag	  till	  alla	  årskurser	  som	  sökt.	  Flera	  årskurser	  har	  kunnat	  



 
 

finansiera	  två	  utflykter/aktiviteter	  med	  hjälp	  av	  bidragen.	  Bidrag	  beviljas	  i	  första	  hand	  till	  
kulturaktiviteter	  och	  utflykter.	  Aktiviteterna	  ska	  bidra	  till	  gemenskap	  och	  en	  innehållsrik	  skoltid.	  

• Skolbio	  Krakel	  Spektakel	  (f-‐klass)	  
• Minigolf	  med	  glass	  (åk	  1)	  
• Cosmonova.	  ”Glassbilen	  överraskar”.	  (åk	  2)	  
• Naturhistoriska	  riksmuseet	  med	  Cosmonova.	  Historiska	  museet.	  (åk	  3)	  
• Medeltidsmuseet.	  (åk	  4)	  
• Medeltidsmuseet	  med	  rundvandring	  i	  Gamla	  stan.	  Guidning	  på	  Gotlands	  museum	  och	  i	  

Visby	  under	  klassresa.	  (åk	  5)	  
• Guidad	  tur	  i	  Stadshuset.	  Vasamuseet.	  (åk	  6)	  

	  
Under	  läsåret	  har	  föreningen	  även	  sponsrat	  fika	  på	  fixardagen	  och	  tyger	  till	  nya	  gardiner	  på	  skolan,	  och	  
priser	  i	  föräldravandringen.	  

	  
Föräldraföreningen	  ger	  en	  terminsavslutningspresent	  till	  den	  personal	  på	  skolan	  som	  inte	  har	  klass-‐
ansvar	  och	  därmed	  annars	  blir	  utan	  hälsning	  från	  föräldrar.	  Det	  är	  till	  exempel	  måltidspersonal,	  
vaktmästare,	  slöjdlärare,	  skolledning	  med	  flera.	  Detta	  läsår	  blev	  det	  en	  skål	  godis	  i	  personalrummet	  till	  
jul	  och	  varsin	  inslagen	  kokbok	  med	  sommarrätter	  till	  sommaravslutningen.	  
	  

Förhandling	  med	  skolfotoleverantör	  
Föreningen	  har	  haft	  ansvaret	  för	  att	  förhandla	  med	  skolfotoföretagen.	  Under	  hösten	  2014	  reklamerade	  
vi	  alla	  gruppbilder	  och	  fick	  bekräftat	  av	  skolfotoföretaget	  FOVEA	  att	  de	  var	  suddiga.	  Därför	  
distribuerades	  nya	  gruppbilder	  till	  alla	  elever	  gratis.	  Även	  skolkatalogen	  var	  gratis	  detta	  läsår	  som	  en	  
kompensation	  för	  strul	  förra	  året.	  Under	  hösten	  beslutade	  styrelsen	  att	  byta	  skolfotoleverantör	  och	  
inledde	  research	  och	  tog	  in	  prisuppgifter	  från	  olika	  leverantörer.	  Vid	  årsskiftet	  överlämnades	  uppgiften	  
att	  ha	  kontakt	  med	  skolfotoleverantören	  till	  skolan	  och	  Per	  Frölander	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Västra.	  

	  
Slutord	  
Läsåret	  2015-‐15	  har	  varit	  positivt	  för	  Vinsta	  Grundskolas	  föräldraförening.	  	  Många	  förändringar	  har	  
skett	  på	  skolan	  vilket	  återspeglat	  sig	  i	  föreningens	  verksamhet.	  I	  samband	  med	  förändringarna	  har	  
föreningen	  kommit	  att	  bli	  en	  part	  som	  både	  skolan	  och	  föräldrar	  väljer	  att	  ha	  dialog	  och	  tankeutbyte	  
med.	  Förhållandevis	  många	  föräldrar	  har	  kommit	  på	  medlems-‐/klassombudsmöten.	  Det	  är	  också	  
tydligt	  att	  kännedomen	  om	  föreningens	  verksamhet	  har	  ökat	  och	  allt	  fler	  har	  hört	  av	  sig	  med	  
synpunkter,	  idéer	  och	  frågor	  på	  vår	  mejladress.	  	  Utvärderingen	  av	  Vinsta	  Grundskolas	  dag	  var	  mycket	  
positiv	  från	  såväl	  föräldrar	  och	  barn	  som	  skolans	  personal.	  Föräldravandringarna	  fortsätter	  att	  ha	  en	  



 
 

hög	  andel	  vandrande	  föräldrar	  jämfört	  med	  för	  några	  år	  sedan	  då	  uppslutningen	  var	  sämre	  över	  lag.	  
Detta	  verksamhetsår	  har	  alla	  årskurser	  sökt	  våra	  bidrag	  och	  vi	  har	  kunnat	  bevilja	  en,	  och	  ibland	  två,	  
kulturaktiviteter	  och	  utflykter	  per	  årskurs	  på	  skoltid	  under	  läsåret.	  Vi	  gläder	  oss	  åt	  detta	  och	  ser	  fram	  
emot	  fortsatt	  gott	  samarbete	  med	  skolledning,	  lärare,	  föräldrar	  och	  barn	  på	  Vinsta	  Grundskola.	  	  



 
 

Verksamhetsplan	  verksamhetsåret	  2015-‐2016	  
	  
Vinsta	  Grundskolas	  Föräldraförening	  (VGFF)	  kommer	  under	  detta	  läsår	  att	  fortsätta	  samarbetet	  med	  
skolan	  genom	  att	  bjuda	  in	  skolans	  rektor	  till	  styrelsemöten	  för	  att	  utbyta	  information	  och	  diskutera	  
aktuella	  frågor.	  
	  
Medlemsdialog	  
VGFF	  ska	  fortsätta	  arbetet	  med	  att	  förbättra	  informationen	  till	  klassombuden	  om	  vad	  som	  ingår	  i	  deras	  
uppdrag.	  Vi	  ska	  fortsätta	  att	  ha	  öppna	  klassombudsmöten	  dit	  även	  andra	  intresserade	  föräldrar	  bjuds	  
in,	  och	  skicka	  minst	  ett	  medlemsbrev	  per	  termin.	  Detta	  är	  ett	  led	  i	  arbetet	  för	  att	  synliggöra	  de	  frågor	  
som	  föreningen	  arbetar	  med	  och	  att	  få	  en	  närmare	  dialog	  med	  våra	  medlemmar	  och	  övriga	  föräldrar	  
på	  skolan.	  	  
	  
Utskott	  
VGFF	  kommer	  även	  fortsättningsvis	  att	  informera	  om,	  och	  uppmuntra	  till,	  att	  intresserade	  föräldrar	  
arbetar	  inom	  våra	  befintliga	  utskott	  i	  föreningen.	  Vi	  kommer	  också	  att	  fortsätta	  informera	  om	  
möjligheten	  att	  starta	  nya	  utskott	  inom	  områden	  där	  intresse	  finns.	  
	  
Föreläsning	  
VGFF	  ska	  inleda	  verksamhetsåret	  med	  en	  föreläsning	  i	  anslutning	  till	  vårt	  årsmöte	  på	  Vinsta	  Grundskola	  
Östra,	  på	  kvällen	  den	  16	  september.	  Alla	  föräldrar	  bjuds	  in	  till	  föreläsningen	  som	  hålls	  av	  Anna	  Tebelius	  
Bodin,	  Föreläsningen	  heter	  Hur	  vi	  lär	  –	  hjärnan,	  förståelsen	  och	  stressen	  och	  handlar	  om	  vad	  som	  gör	  
att	  vi	  lär	  och	  vad	  som	  stör	  inlärningen.	  Det	  blir	  teorier	  om	  hjärnan	  kopplat	  till	  vardagen	  med	  läxläsning	  
och	  övrigt	  lärande.	  Vad	  påverkar	  minnet?	  Hur	  får	  man	  tiden	  att	  räcka	  till?	  Vad	  är	  de	  viktigaste	  
faktorerna	  för	  studieframgång?	  Vad	  kan	  man	  göra	  åt	  provstress?	  Har	  barn	  idag	  en	  bättre	  
simultankapacitet	  än	  sina	  föräldrar?	  Det	  kommer	  finnas	  chans	  att	  ställa	  frågor	  till	  Anna	  Tebelius	  
Bodin,	  som	  har	  examen	  från	  Harvard	  i	  inlärningspsykologi.	  Föreläsningen	  arrangeras	  gemensamt	  av	  
skolan	  och	  föräldraföreningen.	  Den	  är	  gratis	  för	  föräldrar	  som	  vill	  komma	  och	  lyssna.	  Även	  lärarna	  
kommer	  att	  få	  en	  föreläsning	  på	  detta	  tema.	  
	  
Fixardagen	  
VGFF	  vill	  fortsätta	  traditionen	  att	  stödja	  Fixardagen	  på	  höstterminen.	  Den	  arrangeras	  av	  skolan	  men	  
föräldraföreningen	  står	  för	  fika	  och	  dryck	  till	  dem	  som	  deltar.	  
	  
	  



 
 

	  
Vinsta	  Grundskolas	  dag	  
VGFF	  vill	  fortsätta	  traditionen	  med	  Vinsta	  Grundskolas	  dag	  i	  maj	  och	  utveckla	  samarbetet	  med	  skolans	  
personal.	  	  
	  
Information	  
VGFF	  kommer	  att	  fortsätta	  informera	  föräldrar	  och	  andra	  intresserade	  genom	  vår	  hemsida,	  på	  
föräldramöten,	  medlems-‐	  och	  klassombudsmöten	  samt	  genom	  att	  svara	  på	  mejl.	  	  
	  
Bidrag	  
VFGG	  ska	  fortsätta	  att	  informera	  lärare	  om	  våra	  bidrag	  och	  att	  dela	  ut	  bidrag	  till	  årskurser	  som	  vill	  
genomföra	  kulturaktiviteter	  eller	  utflykter.	  Bidraget	  är	  på	  max	  60	  kr	  per	  elev	  och	  läsår.	  
	  
Trafik	  
VGFF	  kommer	  att	  driva	  vidare	  att	  få	  en	  permanent	  lösning	  på	  hastighetsproblemen	  på	  Vinstavägen.	  
Föreningen	  kommer	  även	  att	  fortsätta	  driva	  frågan	  hur	  barn	  som	  bor	  på	  andra	  sidan	  Vinstavägen	  på	  ett	  
tryggt	  sätt	  kan	  ta	  sig	  över	  gatan.	  Vi	  kommer	  även	  att	  diskutera	  frågan	  om	  trygga	  drop-‐off-‐zoner	  runt	  
skolan.	  
	  
Föräldravandringar	  
VGFF	  kommer	  att	  arbeta	  för	  att	  öka	  deltagarantalet	  på	  föräldravandringarna	  och	  dela	  ut	  prispengar	  
som	  en	  morot	  för	  dem	  som	  deltar.	  
	  
Skolmiljö	  
VGFF	  vill	  fortsätta	  att	  utveckla	  samarbetet	  med	  skolan	  gällande	  såväl	  den	  fysiska	  miljön,	  både	  inne	  och	  
ute,	  som	  den	  psykosociala	  miljön.	  Vi	  kommer	  särskilt	  att	  fortsätta	  bevakningen	  av	  den	  framtida	  
ombyggnaden	  av	  Vinsta	  Grundskola	  Östra.	  
	  
Dialog	  med	  Vinsta	  Grundskola	  Västra	  
VGFF	  kommer	  att	  undersöka	  möjligheterna,	  och	  arbeta	  för,	  att	  hitta	  sätt	  att	  föra	  en	  kontinuerlig	  dialog,	  
utbyta	  information	  och	  samarbeta	  med	  föräldrar	  som	  har	  barn	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Västra.	  
	  
Andra	  skolor	  i	  närområdet	  
Styrelsen	  kommer	  att	  fortsätta	  bevaka	  arbetet	  som	  genomförs	  av	  föräldraföreningarna	  i	  närområdet,	  
dvs.	  Nälsta-‐,	  Sörgårds-‐,	  Björnboda-‐	  och	  Solhemsskolorna	  i	  första	  hand	  för	  att	  tillsammans	  kunna	  agera	  i	  
eventuella	  stora	  frågor.	  



 
 

	  
	  

Budget	  för	  verksamhetsåret	  2015-‐2015	  
	  

Inkomster  	   	  

Medlemsavgifter 18000  
Vinsta	  Grundskolas	  dag 23000  
Summa:  41000  
	   	   	   	  

Utgifter  	   	  

Föräldrarvandringar 7000  
Fixardagen  1000  
Bidrag	  till	  årskurserna  20000  
Föreläsare	  årsmöte 6000  
Presenter	  klasslös	  personal 1000  
Tekniklego  10000  
Övrigt	    4000  
Summa:  49000  
	  




