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Ej närvarande:

Presentation av nya styrelsen
Ordförande öppnar mötet och inleder med presentationsrunda. Detta är första ordinarie mötet med
nya styrelsen som valdes på årsmötet.

Skolans information
Tobias Södlind meddelar att skolan inte har några särskilda informationspunkter denna gång.

Årsmötet och föreläsningarna
Det var stort intresse för föreläsningarna i samband med årsmötet. Ett 60-tal föräldrar var där och
lyssnade. Styrelsen tror att så många kom eftersom föreläsningarna berörde sådant som händer i
vårt närområde och som angår oss alla. Det var också positivt att årskurs 4 sålde fika. Det bidrog till
en god stämning. Deras försäljning gick bra och många uppskattade att kunna köpa en kopp kaffe.

Hälsoutskottet
Annelie Larsson och Madeleine Ekblom representerade hälsoutskottet. Ett av hälsoutskottets mål är
att alla elever ska vara med på gymnastiken. Utskottet har därför lyft frågan om duscharna i
omklädningsrummen, eftersom elever tidigare har signalerat att de är ofräscha. Städningen på skolan
har lagts på dagtid för att bland annat åtgärda detta problem, men frågan är om eleverna nu
upplever att situationen är bättre. Hälsoutskottet vill också påminna skolan om att det är viktigt att
en vuxen finns med i omklädningsrummen för att alla elever ska känna sig trygga. Utskottet önskar

att skolan ska prata med barnen om varför man ska duscha och hur man uppträder gentemot
kompisar i omklädningsrummet. Föräldraföreningen har också fått signaler om att idrottslektionerna
ibland blir inställda utan att eleverna får vikarie. Tobias Södlind svarar att man i första hand använder
skolans husvikarier men om flera lärare sjukanmäler sig på morgonen kan det vara svårt att hinna få
in vikarier till samma dag.
Rektorerna berättar att hälsoarbetet på skolan nu tagit fart. Under hösten är fokus på rörelse och
fysisk aktivitet. Eleverna har fler rastaktiviteter, går promenader på skoltid, en del har yoga och gör
skogsutflykter bland annat. Till våren kommer arbetet även att omfatta psykisk hälsa. Skolan har
nyligen anställt en hälsopedagog.
Föräldraföreningen önskar mer information till föräldrarna om skolans hälsoprofil. Det sker
mycket bra hälsofrämjande insatser som vi inte känner till. Föreningen föreslår att skolan berättar
mer om detta och presenterar hälsopedagogens uppdrag i veckobrev, rektorsbrev och på hemsidan.
Utskottet väntar på inbjudan från Pelle Wikingsson, som är ansvarig för hälsoarbetet på skolan, till
fortsatt dialog om hur skola och föräldrar kan samverka.

Arbetsmiljö och ergonomi
Vi hälsar Christina Christensen välkommen. Hon vill göra en insats inom skolmiljöutskottet genom att
lyfta frågan om ergonomi och hur barnen sitter under skoldagarna. Det finns barn som fått problem
med nacke och rygg av att sitta fel på vår skola. Barnen är olika långa, men sitter alla på lika höga
stolar och lika höga bänkar? Styrelsen ber skolledningen att undersöka detta. Mötet talar också om
ljudnivån i klassrummen. I matsalen finns ett ”öra” som signalerar när ljudnivån blir för hög. Finns
liknande i klassrummen? Går det att sätta tassar på möblerna och ljuddämpande tyg på väggarna?
Tobias Södlind berättar att matsalen ska rustas upp och att man då kommer att sätta in
ljudabsorberande material på väggarna. Styrelsen får också veta att det pågår ett försök med
skärmar och annat som kan stötta koncentration (kooshbollar och liknande) i flera klassrum. Skolan
utvärderar nu vad man ska köpa in och sprida i alla klasser.

Bilfri vecka
Den bilfria veckan fick bra respons och flera föräldrar här märkt minskad trafik på Vinstavägen och
Vinsta skolgränd den veckan. Styrelsen beslutar att vi ska beställa egna banderoller till nästa bilfria
vecka. Dem ska vi kunna sätta upp inför veckan, ”Nästa vecka börjar bilfria veckor”. Vi önskar att de
nuvarande banderollerna från Trafikkontoret ska placeras mer synligt nästa gång. Det vore också bra
med information på skolans hemsida. För att få riktigt genomslag behöver eleverna också få
information. Lärare och personal behöver därför prata med barnen, som sedan kan påminna sina
föräldrar! Vi beslutar att ha två bilfria veckor nästa gång, och tänker att det kan ligga i samband med
hälsoveckan på vårterminen. Vi tycker också att det vore bra att avsluta veckorna med någon form av
event. Till exempel ett erbjudande om att ta med sin cykel och få en säkerhetsgenomgång av den.
Kanske kan Trafikkontoret hjälpa till. Ann Lindmark kan också kolla med Sigges cykel om de vill hjälpa
oss när det blir dags.

Trafik
Ann Lindmark har fått en ny kontakt på Trafikkontoret. De har meddelat att den planerade
ombyggnationen av busshållplatsen på Vinstavägen har skjutits på framtiden. Detta på grund av att

entreprenören inte hunnit utföra sina åtaganden i tid. Ombyggnationen ska istället ske under 2018
men vi har ännu inte fått något exakt datum. Ann fortsätter att driva frågan.
Situationen i drop-off-zonen är fortfarande problematisk, särskilt på eftermiddagarna. Vi beslutar
att styrelsen ska stå i zonen på morgnarna vecka 41 eller 42. Ann Lindmark mejlar ut förslag på tider
till styrelsen så att alla kan anmäla när de kan vara med.

Skolmaten
Elever i årskurs 2 har signalerat att luncherna är stressiga. Det har bara 20 minuter på sig att gå till
och från maten, samt hinna äta. Skolledningen tar med sig frågan till fritidspersonal och lärare för att
följa upp. Styrelsen föreslår att skolan också ska ta upp frågan i elevrådet för att få veta om fler
elever upplever matsituationen som stressig.
Förra läsåret genomförde föräldraföreningen och skolan en enkät om skolmaten. Styrelsen vill
gärna veta hur skolan har följt upp resultaten. Mimmi Ljungberg och Tobias Södlind tar med sig den
frågan men kan redan nu berätta att soppa har tillkommit som alternativ varje dag. Skolan planerar
också att köpa in bättre matkantiner för att få plats att erbjuda ett ännu större salladsbord. Skolan
har anställt en ny kock på Västra och därmed blev det möjligt att flytta en kock till Östra på heltid.

Inför årskursombudsmöte
Vi planerar att ha årskursombudsmöte den 7 november klockan 18.30-20.00. Då är alla intresserade
föräldrar (även de som inte är ombud) välkomna. Styrelsen föreslår följande ämnen till
dagordningen: IUP-samtalen, Skolans informationskanaler till föräldrar, Utvärdering av skolfoto, bilfri
vecka. Skolledningen har inga övriga önskemål om ämnen. Styrelsen önskar representation från
skolledningen på mötet. Syftet med mötet är att få en bra dialog, och erfarenhetsutbyte, mellan
skolan och föräldrar i alla årskurser. Inbjudan till mötet sker via föreningens medlemsbrev.

Trivselaktivitet
På föregående möte enades styrelsen och skolan om att de tidigare ”fixardagarna” ska ersättas av
någon trivselaktivitet. Den ska ge föräldrar möjlighet att träffa varandra och se hela skolan – till
exempel se musiksalen, slöjdsalen och olika klassrum. Skolan står som arrangör för detta och har
börjat planera och för en kväll i november eller december. Föräldraföreningen erbjuder sig att stå för
korv med bröd och dricka. Föreningen skickar med önskemål om att inbjudan till en sådan kväll ska
komma i god tid – minst tre veckor i förväg.

Skadegörelse
Jessica Andreasson rapporterar att hon blev vittne till ett gäng tonåringar som höll på med
skadegörelse på skolan en helgkväll, och skrämde bort dem. Föreningen efterfrågar nu information
till föräldrar om vart man ska vända sig om man blir vittne till sådant. Tobias och Mimmi säger att de
kan lägga ut telefonnumret till skolans vaktbolag på hemsidan. Det ska man ringa om man blir vittne
till skadegörelse på skolan. Är det pågående brott ska man också ringa Polisen. Information om detta
skulle också kunna gå ut i veckobrev eller rektorsbrev. Jessica, som ansvarar för
föräldravandringarna, kan också lägga in aktuellt telefonnummer på våra laminerade infokort till
föräldravandrarna.

Rutiner då elever skadas på skoltid
En förälder har hört av sig till föreningen. En elev som fått hjärnskakning på skoltid skickades hem
utan att vårdnadshavare eller mentor informerades. Skolledningen säger att rutinerna har brustit och
ska ta reda på varför det blev så.

Utvärdering av skolans hemsida
Tobias Södlind har bett föräldraföreningen om synpunkter på skolans hemsida. Tre ledamöter har
gått igenom sidan och lämnat skriftlig återkoppling.

Interna frågor för styrelsen
Vi beslutar att skicka nästa medlemsbrev under vecka 41 eller 42. Annika Wallin skriver ihop ett
förslag som resten av styrelsen och skolledningen får granska.
I dagsläget har vi bara två årskursombud i åk 1. Jessica Andreasson, som är ett av ombuden, ska
försöka rekrytera några till.
Vi behöver foton på styrelsens medlemmar till vår hemsida. De som ännu inte har skickat foton på sig
själva gör det, till Peter Eliasson.
Henrik Björnek har kontaktat Nordea för att få blankett där vi kan ansöka om betalkort kopplat till
föreningens konto. Henrik har bett Anna Wadenhed att signalera till oss när det rekommenderade
brevet från banken har kommit.
Vi har redan 40 procent betalande medlemmar, på skolan. Det är en förbättring jämfört med förra
året men målet är att 100 procent ska vara med i föreningen. Vi fortsätter att påminna om
medlemsavgiften i våra medlemsbrev.
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