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Dagordning årsmöte 2017-09-20 
 
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 
 
13. Övriga frågor 
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Verksamhetsberättelse för Vinsta grundskolas 
föräldraförening verksamhetsåret 2016-2017 
 
Styrelsens medlemmar 2016-2017 

Ordförande Annika Wallin 

Sekreterare Johan Tufvesson 

Kassör Henrik Björnek 

Trafikansvarig Ann Lindmark 

Föräldravandringar (och vice ordf.) Lisa Lysén 

Skolmiljö 

Skolmiljö 

Charlotte Andersson 

Björn Kindenberg (till och med 1 januari 2017 därefter har 

platsen varit vakant) 

 

Revisor 

Fredrik Lörenskog 

 

Revisorsuppleant  

Madeleine Ekblom 

 

Valberedning 

Annelie Larsson 

J-O de Land 

Utskott 

Under verksamhetsåret har föreningen haft två aktiva utskott. Det var skolmiljöutskottet där Johanna 

Ros och Peter Eliasson ingått, och hälsoutskottet där Annelie Larsson och Madeleine Ekblom ingått. 

Deltagare i utskott driver en viss fråga/område inom ramen för föreningens verksamhet.  

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 16 september. I samband med mötet hade skolan och 

föreningen bjudit in Kalle Zackari Wahlström som talade om vikten av rörelse och träning. 

• Två medlemsmöten/årskursombudsmöte 22 november och 2 maj. 
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• Sju möten med rektor och, eller biträdande rektor: 18 oktober, 14 december, 31 januari, 21 

mars, 18 april, 7 juni och 29 augusti.  

Samtliga möten har protokollförts.  

 

Ordförande och hälsoutskottet har också deltagit på ett studiebesök, tillsammans med personal från 

skolan, på Bäckahagens skola. Den skolan har kommit långt i arbetet med att få eleverna att röra på sig 

under hela skoldagen. Hälsoutskottet har haft möten med skolans hälsogrupp. 

Årskursombud 

Enligt föräldraföreningens stadgar ska föreningen ha ombud i alla årskurser. Helst två per klass (alltså 

sex per årskurs). Ombuden är en viktig del av föreningens verksamhet. Enligt stadgarna ska styrelsen 

”anordna minst ett klassombudsmöte per termin”. Styrelsen har bjudit in ombuden, och andra 

intresserade föräldrar, till möte en gång per termin. Syftet är att ha dialog och informationsutbyte med 

alla årskurser representerade. Ombuden har också som uppgift att sprida information från föreningen 

till sina årskurser och att fördela arbetet i samband med föräldravandringar och Vinsta grundskolas 

dag.  

 

Förskoleklass 
Peter Eliasson, Joakim Ohlsson, Ingrid Hartung, Karin Hamnerius, Joakim Ek, Emelie von Krusenstierna. 

Årskurs 1 
Johanna Sannefors, Jessica Andreasson, Carina Ekström, Susanne Håkansson, Allan & Christina 
Christensen. 

Årskurs 2 
Tomas & Precious Carlsson, Rayed Faraj & Raina Basmaji Faraj, Andre Gualino, Natacha Poignant, 
Martin & Pernilla Jonsson, Annika & Henrik Gran, Krister Karlsson, Louise Everlo, Dani & Bessima Haido, 
Zeynap Demirkirian, Veronika Gustafsson, Caroline Isander, Justin Hammond. 

Årskurs 3 
Jenny Åkvist, Mikael Valtersson, Ronny & Eva Gutebrand, Malin Lundberg och Per Jansson. 

Årskurs 4 
Jesper Romilson, Marjan Tavassoli, Moa Collin. 

Årskurs 5 
Staffan Billing 
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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 för åk F-5.  

• Medlemsbrev. Styrelsen har skickat ut fem medlemsbrev via årskursombuden under 

verksamhetsåret. Ett i oktober, ett i februari, ett i mars, ett i juni och ett i september. Breven 

har informerat om föreningens verksamhet. Breven har även gått ut till skolans personal för att 

de ska få ökad kännedom om föreningens verksamhet. 

• Medlemsmöten/årskursombudsmöten. Under läsåret 2016-17 genomfördes ett 

årskursombudsmöte på hösten och ett på våren. Till mötena inbjöds alla föräldrar på Vinsta 

grundskola östra. På höstens möte var ett 20-tal föräldrar närvarande. Mötet tog bland annat 

upp skolans nya hälsoprofil, läxor, trivselregler, föräldravandringarna och trafikfrågor. Även på 

vårens möte deltog ett 20-tal föräldrar. Det mötet handlade till del om skolans nya hälsoprofil, 

digitalisering i undervisningen, bilfri vecka och Vinsta grundskolas dag. 

• Webben. Styrelsen har löpande publicerat aktuell information och protokoll på webbplatsen 

vgff.se. Webbplatsen har haft nästan 3 200 sidvisningar under verksamhetsåret vilket är en 

ökning med 56 procent jämfört med förra året. 

• Facebook. Detta är fjärde året som VFF har en Facebooksida med adressen 

facebook.com/vinstsaskolanff.  

 

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

skolan.  

• Under läsåret har skolan och föräldraföreningen tillsammans arrangerat bilfri vecka i samband 

med hälsoveckan. Som upptakt till veckan fick deltagarna på vårens årskursombudsmöte se 

Trafikkontorets film om tryggare skolvägar och vandrande skolbussar.  

• Föräldraföreningen har under verksamhetsåret kontinuerligt uppmärksammat de problem som 

finns vid drop-off-zonen på Vinstavägen. Det har bland annat handlat om dålig belysning och 

parkerade bilar. Under vårterminens första vecka stod föreningens styrelse och skolans rektorer 

i drop-off-zonen för att påminna om att det inte är tillåtet att parkera i zonen. 

• Föreningens pågående dialog med Trafikkontoret ledde till ett beslut om 

trafikmiljöförbättrande åtgärder i form av en mittrefug mellan busshållplatserna på 

Vinstavägen.  
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• Föräldraföreningen har blivit uppmärksammad på att bilar ibland parkerar på gångbanan 

mellan skolan och Björkbackens förskola och det skapar farliga situationer vid hämtning- och 

lämning. Föreningen har under verksamhetsåret arbetet för att få SISAB att sätta upp en bom. 

 

Föräldravandringar 
Under verksamhetsåret har föreningen arrangerat föräldravandringar, med hjälp av årskursombuden. 

Den årskurs som haft störst andel engagerade föräldrar i föräldravandringarna under terminen har 

vunnit 2000 kronor till klasskassan. Årskursen med näst störst andel föräldrar vann 1000 kronor till 

klasskassan. Tredjepriset var 500 kr till klasskassan. 

 

Hösten 2016 

F-klass  42 procent 1:a plats 

Åk 1  26 procent  

Åk 2  35 procent 3:e plats 

Åk 3  9 procent  

Åk 4  37 procent 2:a plats 

Åk 5  8 procent  

 

Våren 2017 

F-klass  33 procent 2:a plats  

Åk 1  34 procent 1:a plats 

Åk 2  34 procent 1:a plats  

Åk 3  7 procent  

Åk 4  23 procent 3:e plats  

Åk 5  11 procent  

 

Skolmiljö  
Under läsåret har VGFF haft löpande dialog med skolledningen om barnens skolmiljö. I samtal har vi 

kunnat identifiera utvecklingsområden och lyfta fram det som fungerar bra. Styrelsen har blivit 

kontaktad av medlemmar/föräldrar och utifrån detta tagit upp bland annat följande områden med 

skolledningen: 

 

• Hälsa.  Fokus på rörelse i vardagen, miljön i omklädningsrummet och duscharna.  

• Fritids och Klubben. Verksamheten på fritids både under terminer och på lov. 
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• Föräldradialog. Rutiner för information till föräldrar i veckobrev, vid allvarliga händelser, vid 

utvecklingssamtal, daglig hämtning- och lämning och kring elevernas ämneskunskaper. 

• Kultur. Skolans arbete med att ta fram en kulturplan och föräldraföreningens bidrag. 

• Måltider. Kvaliteten på skolmaten och mellanmålen. Föreningen har tagit fram en enkät om 

skolmaten som skolan genomförde med eleverna. Även frågan om specialkost för elever i 

behov av det har varit uppe. 

• Rastverksamhet. Föreningen har tagit del av skolans arbete för ökad stimulans, rörelse och 

vuxennärvaro på skolgården. 

• Simundervisning. Genomförande av simundervisningen och bedömning av elevernas 

simkunskaper. 

• Skärmtid. Skärmtid på fritids och på skoltid. 

• Skolfotografering. Genomförande och resultat. 

• Skolresor. Frågor om ansvarsfördelning och samverkan. 

• Teknikämnet. Teknikämnets innehåll och status på skolan. 

Beviljade bidrag 

Under verksamhetsåret har föreningen kunnat betala ut bidrag till alla årskurser som sökt. Bidraget 
beviljas för: Kulturaktiviteter som konsert, teaterföreställning, museibesök, skolbio, guidad tur, 
skapande verkstad och liknande; studiebesök; utflykter som stärker gemenskapen i årskursen; att hyra 
buss till eller från sådan aktivitet om resvägen är krånglig eller eleverna små.  
Aktiviteten måste omfatta hela årskursen. Syftet är att möjliggöra aktiviteter som skolan annars inte 
hade kunnat genomföra och att sätta guldkant på elevernas skoltid. 
 

F-klass  Utställningen Pettson & Co på Kulturhuset samt lunch på McDonalds. 

Årskurs 1  Utställningen Pettson & Co på Kulturhuset. 

Årskurs 2  Utflykt till Spånga by med frukt, dryck och glass.  

Årskurs 3  Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova. 

Årskurs 4  Tekniska museet Mega Mind. 

Årskurs 5   Elevens val: Moderna museet, Livrustkammaren, Tekniska museet med guidade 

turer. 

 

Nya böcker till barnen 

Det blev lite pengar över i bidragspotten. Styrelsen beslutade att skänka dessa kvarvarande pengar till 

biblioteket.  

Årskurs 1 kom med förfrågan om inköp av nya böcker och eftersom styrelsen vill uppmuntra läsandet 

så beviljades pengar även till det. 
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Vinsta grundskolas dag 

Vinsta grundskolas dag gick av stapeln onsdagen den 31 maj klockan 18:00 – 20:00. Dagen 

arrangerades av föräldraföreningen. Varje årskurs ansvarade för minst en aktivitet samt för bakning av 

bröd och kakor till försäljning. Årskursombuden fördelade arbetet och bakningen inom sina årskurser. 

Målet med Vinsta grundskolas dag var att stärka gemenskapen mellan elever, lärare och föräldrar. 

Samtidigt är vinsten en viktig förutsättning för att föreningen ska ha ekonomiska medel. Detta år 

närvarade större delen av skolans personal vilket var uppskattat av alla. Till detta år hade föreningen 

bjudit in Polisen och Brandförsvaret men tyvärr hade de förhinder. På föräldrars önskemål provade 

föreningen att sätta upp alla kvarglömda kläder med klädnypor. Detta var uppskattat och en tredjedel 

av kläderna hittade sina ägare. Resten har skolan skänkt till klädinsamling. Kvällen var mycket 

välbesökt och inbringade 24 111 kr till föräldraföreningen. Detta år ökade antalet betalningar med 

swish.  

Ekonomi 

Föreningen har en liten men relativt stabil ekonomi. Läsåret 2016/17 har föräldraföreningen ett 

överskott bland annat tack vare vinsten från Vinsta Grundskolas dag. Överskottet följer med in i nästa 

års budget. Se separat resultat- och balansräkning för årets siffror. 

 Föreningen fick in medlemsavgift för 37 procent av barnen på Vinsta grundskola östra under 

verksamhetsåret. Medlemsavgiften var 100 kr per barn. 

 Under året har föreningen haft utgifter för arvode till föreläsare på årsmötet; pris-pengar till 

föräldravandrarande årskurser; bidrag till kulturaktiviteter och utflykter på skoltid; fika vid 

årskursombudsmöten och terminsavslutningspresent (julgodis och sommartårta) till skolans personal; 

böcker till åk 1 och till biblioteket.  

 Under verksamhetsåret har föreningen skaffat Swish-konto. 

 

Samverkan med Vinsta grundskola västra 
Föreningen har fått information om situationen på Vinsta grundskola västra genom skolledningen. 

Vinsta västra har idag ingen föräldraförening och styrelsen har därför inte upprättat några kanaler för 

informationsutbyte med föräldrar på Västra. 

 

Föreläsning 
Till årsmötet 2016-2017 har föräldraföreningen valt temat ”Att växa upp i vårt närområde – läget nu 

och om 20 år”. Föreningen har bjudit in grundskolechef Gunnar Wohlin med önskemålet att han ska 

berätta om planerna för Vinsta grundskola östra och närliggande skolor – hur ser elevprognoserna ut, 

vilka skolor ska byggas om och när, vad händer med evakuerade elever under ombyggnad osv, vilka 
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friskolor i området drar elever? Föreningen har också bjudit in Trafikverket för att berätta om arbetet 

kring Förbifart Stockholm. Vad händer just nu runt Bergslagsvägen? Hur påverkar arbetet elevernas 

skolvägar? Hur kommer det att bli i framtiden? 

 

Slutord 
Läsåret 2016-17 har varit positivt för Vinsta grundskolas föräldraförening. Föreningen är en part som 

både skolan och föräldrar väljer att ha dialog och tankeutbyte med. Förhållandevis många föräldrar har 

kommit på medlems-/årskursombudsmöten. Styrelsen upplever att kännedomen om föreningens 

verksamhet är god. Föreningen har mottagit positiva utlåtanden om Vinsta grundskolas dag från såväl 

föräldrar som barn och skolans personal. Föregående verksamhetsår var andelen föräldrar som deltog i 

föräldravandringen rekordhög. Under detta läsår har andelen vandrande minskat något. Detta 

verksamhetsår har mentorerna i samtliga årskurser sökt våra bidrag. Vi gläder oss åt detta och ser fram 

emot fortsatt gott samarbete med skolledning, lärare, föräldrar och barn på Vinsta grundskola östra.  
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Verksamhetsplan verksamhetsåret 2017-2018 
 

Vinsta Grundskolas Föräldraförening (VGFF) kommer under detta läsår att fortsätta samarbetet med 

skolan genom att bjuda in skolans rektorer, och andra berörda, till styrelsemöten för att utbyta 

information och diskutera aktuella frågor. 

 

Medlemsdialog 

VGFF ska fortsätta att informera årskursombuden om vad som ingår i deras uppdrag. Föreningen ska 

ha två årskursombudsmöten per år dit alla föräldrar bjuds in. Styrelsen ska skicka ut minst ett 

medlemsbrev per termin och dessa brev ska också gå ut till skolans personal. Detta är ett led i arbetet 

att synliggöra de frågor som föreningen arbetar med och att få en ännu starkare dialog med våra 

medlemmar, övriga föräldrar och personal på skolan. 

 

Utskott 

VGFF kommer även fortsättningsvis att informera om, och uppmuntra till, arbete inom våra 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 2017-2018 med en föreläsning i anslutning till vårt årsmöte på Vinsta 

Grundskola Östra.  

 

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 årskursombudsmöten samt genom att svara på mejl. En ambition är att 

öka antalet inlägg på föreningens facebook-sida. 
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Bidrag 

VFGG ska informera mentorerna om våra bidrag och tanken med dem. 

 

Trafik 

VGFF kommer fortsätta driva frågan om trygga skolvägar, bilfri vecka och säkra platser för hämtning- 

och lämning.  

 

Föräldravandringar 

VGFF kommer att arbeta för att öka deltagarantalet på föräldravandringarna och dela ut prispengar 

som en uppmuntran 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. 
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