Protokoll den 14 december 2016
Närvarande från skolan: Fredrik Boström rektor Vinsta grundskola Västra & Östra
Närvarande från styrelsen: Annika Wallin (ordf), Johan Tufvesson (sekr), Henrik Björnek, Ann
Lindmark, Charlotte Andersson och Björn Kindenberg. Lisa Lysén hade anmält förhinder.
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Skolan satsar på utemiljön runt förskoleklassens lokaler. Cirka 100 000 kronor finns
tillgängliga för inköp. Bland annat ska skolan beställa fast lekutrustning i någon form
som ska monteras under vårterminen. Nio nya cyklar är beställda och de ska
levereras i januari.
I januari ska skolan hålla informationsmöten för blivande förskoleklassföräldrar,
blivande åk 4 och blivande åk 6. Detta för att förbereda skolstarten, övergången från
lågstadiet till mellanstadiet och övergången från Östra till Västra.
Skolan arbetar för att höja kompetensen på fritids. Två nya medarbetare har
rekryterats. De har lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och kommer att
arbeta i årskurs ett och tre.
Västra har öppet en kväll i veckan och erbjuder då fritidsaktiviteter. Intresset har varit
stort med ett sjuttiotal elever. Kanske finns intresse för något liknande på Östra?
Solgården skulle kunna vara öppen någon kväll i veckan. Kanske finns det
intresserade föräldrar som vill erbjuda verksamhet?
Inom ramen för Läslyftet1 ska skolan ha flera författarbesök och varje klass kommer
att få köpa in nya böcker.
Skolan är intresserad av att börja tillämpa Learning studies som är en form av
gemensam professionell utveckling. Learning studies innebär att lärare planerar,
genomför och utvärderar lektioner inom ett ämnesområde 2.

Fråga om teknikämnet
En förälder har hört av sig med en fråga om teknikämnet. Det är ett ämne som ofta har en
otydlig identitet och ibland har blivit synonymt med programmering trots att teknik kan vara
så mycket mer. Föräldern upplever att teknikämnet, som ska ingå i NTA, tycks vara dolt för
eleverna: de verkar uppfatta att NTA är naturvetenskap och biologi. Rektor Fredrik svarar att
teknik ingår i alla NTA-lådor och att teknikämnet ska ha samma status som de andra delarna
i NTA. Det finns angivet hur mycket tid varje vecka som eleverna ska ha teknik. Han är
medveten om att den undervisande lärarens kompetens inom just teknik påverkar hur
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ämnet presenteras. Just nu finns lärare på Vinsta Östra som har särskild kompetens inom
teknik.
En förälder påminner om Vetenskapens hus3. Föräldraföreningen uppmuntrar skolan att
utnyttja alla de erbjudanden som finns på Vetenskapens hus. Föreningen kan hjälpa till att
sponsra bussar för att förenkla resan om Östra vill åka dit med elever.

Kultur på skoltid
Under förra läsåret hade föreningen och skolan tankeutbyte om de bidrag som föreningen
delar ut till mentorer4. Föreningen märkte att en del årskurser sökte pengar för samma
kulturaktivitet år efter år. Syftet med bidragen är emellertid inte att finansiera det som kan
uppfattas som "ordinarie" verksamhet. Bidragen ska sätta guldkant på skoltiden och göra det
möjligt att genomföra aktiviteter som annars inte hade blivit av. Föreningen tyckte att det
var bekymmersamt att så gott som alla kulturupplevelser, som kommit eleverna till del, i
praktiken har bekostats av föräldrar genom föreningen. Att elever får besöka större kulturinstitutioner borde ses som en del av barnens utbildning och vara en angelägen fråga för
skolan. Föreningen och skolan har därför enats om att skolan ska stå för ett basutbud som
alla elever som går på Vinsta grundskola östra garanterat ska få ta del av under sin skoltid.
Skolan ska därför ta fram en kulturkanon som beskriver vilka kulturaktiviteter som skolan ska
stå för. Den ska bli klar under våren. Mentorerna kan fortsatt söka bidrag för aktiviteter
utöver detta.

Skolmaten
Föräldraföreningens skolmiljöutskott har tagit fram en elevenkät om den nya skolmaten.
Enkäten överlämnades till skolan den 21 november och har sedan godkänts av eleverna i
matrådet och ansvariga på skolan. Alla elever på Östra besvarade enkäten i december och
skolan ska nu sammanställa resultaten.

Trafikfrågor
Det är stora problem med föräldrar som parkerar i drop-off zonen på Vinstavägen. Det
skapar kaos och barn har varit nära att bli påkörda flera gånger. Den ytan är enbart till för att
släppa av barnen – ej parkera! Skolan och föräldraföreningen ska gemensamt påminna
bilburna föräldrar om att de som vill parkera ska göra det på parkeringsplatsen bakom
idrottshallen.
Rektor Fredrik ska fråga SISAB om det går att sätta upp en skylt där det tydligare framgår
att det stoppförbud i drop-off-zonen. Skolan kan ordna en skylt där det står vilka regler som
gäller.
Ann har tagit fram lappar som vi kan sätta på felparkerade bilar för att påminna om detta.

3
4

http://www.vetenskapenshus.se/
https://vgff.se/sok-bidrag/

Under vårterminens första vecka – som startar den 10 januari – ska vi från styrelsen
tillsammans med rektorerna stå i drop-off-zonen för att informera. Från styrelsen står
Annika på tisdag, Björn på onsdag, Henrik på torsdag och Ann på fredag.
Ann och Björn kan även stå i drop-off-zonen varsin dag, veckan före jullovet.

Tryggare skolvägar
Under våren ska föräldraföreningen och skolan gemensamt arbeta med Tryggare skolvägar.
Vi pratar om att ha bilfri vecka, sista veckan i mars. Ann och Annika ska ses den 24 januari för
att ta fram förslag över insatser och planering för våren.
Skolan kommer att ha kick-off för sin hälsoprofil i maj. Att få eleverna att gå eller cykla till
skolan, istället för att åka bil, kan vara en del av hälsoarbetet. Pelle Wikingsson är
huvudansvarig för skolans hälsoprofil och VGFF:s hälsoutskott deltar i arbetet. Frågan
återkommer på dagordningen i januari.

Fritids
Det har kommit positiva reaktioner från många i fritidspersonalen på nya arbetssättet i åk 13 med fler organiserade aktiviteter. Barnen verkar också mycket nöjda.

Klubben
Reaktioner har kommit kring att Klubben serverar söta mellanmål varje fredag. Föräldrar
undrar om det även finns smörgås och andra nyttiga saker att äta då, innan man börjar äta
det söta. Rektor Fredrik säger att det alltid ska finnas bröd och frukt.
Idag saknar föräldrar kunskap om vilka aktiviteter som Klubben erbjuder förutom tid för
mobilspel och datorspel.
Föräldrar har fått intrycket att det är ont om personal på Klubben. Rektor Fredrik säger
att från och med nu är det tre personer som arbetar på Klubben.
Raster
Skolan ska se över hur fotbollsplanen används och ta in ett genusperspektiv där för att både
tjejer och killar ska kunna spela fotboll.
Interna frågor i styrelsen
• Björn Kindenberg meddelar att han inte kommer att kunna delta i styrelsens arbete
under våren på grund av ökad arbetsbelastning inom andra områden. Styrelsen
kommer därför att ha en vakant plats under vårterminen. Idag finns ingen suppleant
och det vore därför positivt med ytterligare föräldrar till våra befintliga eller nya
utskott. Under våren ska vi, tillsammans med valberedningen, förbereda höstens
rekrytering av ny ledamöter.
• Just nu går styrelsen – med sekreterare Johan i spetsen – igenom våra
originalhandlingar. Målet är att skapa ett bättre arkiv som kan förvaras på skolan.
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Nästa medlemsbrev skickar vi ut i början av terminen (eventuellt i slutet av januari).
Vi kan vi ta upp problemet i drop-off-zonen, medlemsantal och studiebesöket på
Bäckhagaskolan, vandrande skolbuss och bilfri vecka.
Nästa gång vi ses – den 31 januari – ska vi sätta datum för vårens möten.
Alla papper är klara för att kunna få vårt swishnummer.

Sekreterare

Justerat av ordförande

Johan Tufvesson

Annika Wallin

