Årskursombudsmöte 7 november 2017
kl 18.30 – 20.00. Personalrummet på Östra. Närvarande:
Årskursombud
Förskoleklass
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5

Mimmi Valentin, Maria Schöld
Lamija Zupcic, Jenny Hellstenius
Sara Paulsson Nykäsenoja, Anna Liddin
Anna Lycke, Christine Holmström Lind, Teresia Hjertkvist, Elenor Kerwander
Helena Karlsson
Madeleine de Land, Songül Alaca

Övriga intresserade föräldrar
Moa Collin, Therese Sjöberg, Daniel Larsson, Martin Jonsson, Amina.
Föräldraföreningens styrelse
Ann Lindmark, Annika Wallin (ordförande), Henrik Björnek, Malin Hult (sekreterare denna
gång), Peter Eliasson.
Skolledningen
Fredrik Boström, Mimmi Ljungberg

Mötets öppnande
Ordförande Annika Wallin hälsade välkomna till mötet och ledde diskussionspunkterna.

Individuella utvecklingsplaner.
Samtal kring elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP-samtalen); varför de finns och hur
föräldrarna upplever dem. Vad som är bra och vad som kan bli bättre. Ca 20 min diskussion.
Föräldrarna var i grunden positiva till utvecklingssamtalen men efterfrågade tydligare information så
att alla vet vad man kan förvänta sig av samtalet. Några nämnde att det är bra med de förberedande
lapparna som ska fyllas i hemma. De fungerar som samtalsunderlag mellan förälder och barn. En del
påtalade risken med att barnen sedan bara läser innantill på lapparna under samtalet så att ingen ny
information kommer upp. Några efterfrågade möjlighet till ett enskilt samtal mellan föräldrar och
lärare (utan barnet) ibland. För vissa barn passar det inte att ha elevledda samtal. Ungefär hälften av
de närvarande tycker att det är bra med elevledda samtal, men menar att det beror på hur barnet är
och hur samtalet läggs upp. En del upplevde att tiden för samtalet är för kort. Det framkom att lärare
hanterar uppföljningen av mål olika. Samtalen kan också upplevas något okonkreta. Flera vill ha mer
information, under samtalet, om vilka mål som ska uppfyllas i varje ämne för den aktuella årskursen.
Information om slöjd, musik och gymnastik saknas också, liksom information från fritids. Biträdande
rektor Mimmi berättade att fritids planerar att medverka vid samtalen under nästa år. Skolledningen
sa också att det pågår ett arbete för att få samtalen mer likvärdiga i alla årskurser. Skolan ska göra

skriftliga individuella utvecklingsplaner en gång per år i anslutning till utvecklingssamtalen. Det gör
Vinsta grundskola på våren. Höstens samtal dokumenteras inte skriftligen.

Skolans informationskanaler
Samtal kring hur föräldrarna tycker skolans olika kanaler för information till föräldrarna fungerar (20
min). Föräldrarna upplever att det är olika hur information sprids och hur mycket information som
kommer från skolan beroende på årskurs. Generellt så används epostutskick regelbundet till de lägre
årskurserna, medan bloggar används för att förmedla information till årskurs 4-5. Skolledningen
informerade att bloggarna så småningom kommer upphöra som kanal för information pga brist på
sekretess. Alla årskurser kommer använda sig av en ny plattform. Skolans hemsida är främst avsedd
för extern information för utomstående som är intresserade av skolan. Vill man se bilder från
matlagningen i Vinsta kan man följa Instagramkontot ”Delavinsta” som lägger upp bilder.

Utvärdering av årets skolfoto
Samtal kring hur årets skolfotografering fungerade (10 min). Många tyckte årets fotografering
fungerade okej. Det fanns önskemål om betydligt fler tider för syskonfotografering och större valfrihet i fotopaketen. Alla köper inte skolfotona. Skolledningen informerade att skolfotokatalogerna
används dels av personalen på skolan och dels ges katalogerna till polis och socialtjänst.

Bilfria veckor och övriga trafikfrågor
Samtal kring skolans bilfria veckor ordnade av VGFF (15 min). Ann Lindmark från styrelsen berättade
om höstens bilfria vecka och planer för nästa år. Under vecka 38 arrangerade föreningen en ”bilfri
vecka” på skolan. Syftet var att uppmuntra till att lämna bilen hemma vid hämtning och lämning och
på så vis bidra till en säkrare trafikmiljö. Med färre bilar ökar också möjligheterna för barnen att gå
eller cykla på ett tryggt sätt till skolan. Föreningen vill också uppmuntra till att testa vandrande
skolbuss där flera föräldrar hjälps åt att lämna.
Den bilfria veckan hade positiv effekt på trafiken runt skolan. Inför våren vill föreningen utöka till
två bilfria veckor eftersom det tar tid att förändra vanor. Föreningen vill också ha ut mer information
inför veckorna, involvera barnen och placera informationsbanderoller mer synligt. Föreningen
undersöker möjligheten att ha ett event i samband med de bilfria veckorna. Till exempel i form av
cykelservice, cykelhjälmsprovning. Ann Lindmark ska ta kontakt med cykelfrämjandet.
Efter önskemål från föräldrar informerade föräldraföreningen om reglerna för drop-off-zonen i
sitt senaste medlemsbrev. Det är stoppförbud men man får stanna och släppa av eller hämta upp sitt
barn. Man får INTE parkera och lämna bilen i zonen. Inte ens en jättekort stund och inte ens längst
ute i kanterna. Medlemmar ur styrelsen, skolledningen och intresserade föräldrar turades också om
att hålla uppsikt vid zonen 30 min varje morgon och eftermiddag under vecka 42. Det var tidvis hög
belastning i zonen och på Vinstavägen. Förbipasserade föräldrar uttryckte uppskattning för närvaron
i zonen. Men när ingen står i zonen och påminner ser vi återfall med parkerade bilar. Ann Lindmark
berättade att Ålstensskolan har infört ett koncept som de kallar Trafikföräldrar. Klasserna får
tilldelade veckor för att öka säkerheten kring skolan. Några föräldrar på mötet var positiva till att
införa ett sådant system även på Vinsta grundskola, medan andra trodde att det skulle bli svårt att
genomföra.

Det finns en planritning för ombyggnaden av busshållplatserna på Vinstavägen för att öka
säkerheten, men ombyggnadsstarten har skjutits upp och är inte bestämd. Tycker man som förälder
att det finns brister i trafikmiljön runt skolan (till exempel hög hastighet, trafikskyltar dolda av buskar
eller farliga platser som behöver ändras) kan man rapportera det på två olika sätt: Stockholms stad
hemsida http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/ eller appen
Tyck till från Stockholms Stad. Ju fler som tycker till, desto fortare kan det hända något!

Föräldravandringar
Samtal kring föräldravandringarna (15 min). VGFF schemalägger de olika årskursernas
föräldravandringar och sammanställer sen hur stor del av föräldrarna i varje årskurs som deltagit.
VGFF delar ut pris till klasskassan för de årskurser som har högsta procentuella deltagarantalet.
Styrelsen informerade om att alla som kommer till mötesplatsen för att vandra räknas, även om
vandringen måste ställas in på grund av för få deltagare. Det har emellertid varit bra uppslutning
kring föräldravandringarna, särskilt jämfört med andra skolor i närområdet.
Föräldrarna på mötet önskade en ny och tydligare rutt för vandringarna. Känslan var att vi ibland
går i områden där vi inte behövs eftersom det är så lugnt. Det fanns en önskan om att styra
vandringarna ned mot Spånga torg och station där det ju varit oroligt den senaste tiden. Ett förslag
var att en grupp vandrare uppehåller sig nere i Spånga under hela sitt pass. En annan grupp kan gå
runt och täcka av andra områden. Föräldrarna bad också om en fast plats för de laminerade
infokorten så att man vet var man hittar dem, och var man ska lämna tillbaka dem. Flera ombud hade
råkat larma på av misstag när de skulle vandra. Rektor Fredrik sa att larmet går på kl 22 på vardagar
(vi börjar vandra kl 21 på fredagar) men är på hela dygnet på helgerna. Detta behöver framgå av
larminstruktionen som man får när man hämtar nyckeln. Om larmet går är det viktigt att ringa upp
vaktbolaget, enligt instruktion. Några föräldrar tog upp att fritidsgården vid Spångafolkan, som
föreningen uppmanar vandrarna att besöka, bara är öppen på fredagar. Under mötet framkom också
önskemål om att föreningen ska uppmuntra föräldrar att gå efter förmåga. Alla kanske inte har
förutsättningar att promenera 1,5-timme och behöver veta om det är okej att vara med så länge man
kan och orkar. Föreningen tar till sig det. Det ska dock av säkerhetsskäl vara minst fyra som går.
Jessica Andreasson i styrelsen får i uppdrag att se över dessa frågor och uppdatera informationen på
hemsidan inför vårterminens vandringar. Styrelsen informerade också om att vi kommer att ta
kontakt med stadsdelen för att prata med den som är ansvarig för trygghetsvandringarna där. Rektor
Fredrik berättade att vår skola varit ganska förskonad från skadegörelse, om man jämför med
Björnbodaskolan och andra närliggande skolor. Det beror till stor del på uppmärksamma grannar och
folk som rör sig i närområdet. Från och med nu finns vaktbolagets nummer på hemsidan.

Övriga frågor
Övriga frågor (15 min).
Maten: Vissa barn tycker att maten har blivit lite ”för vuxen” i smaken denna termin. Och vissa har
inte sett skyltarna med matens innehåll. Skolledningen informerade att det har kommit en ny
kökschef på Östra som ska se till att förbättra den lokala anpassningen för Östras elever. Man har just
renoverat och förbättrat matsalsmiljön genom ljuddämpning, nya matvagnar och bättre flöde. Det
finns ett matråd på skolan som består av representanter från klasserna som träffar skolledningen och

pratar om maten. Mellanmålet kommer bli mer varierat än tidigare. Belysningen är förbättrad och
man jobbar på en diskinlämning i köket.
Skolgården: Skolan har köpt in månbilar för till den trampbilsbana som ska byggas där förskolan
Björkbacken tidigare hade sin lokal. Det är SISAB som ska bygga banan och den planeras bli klar
under nästa år.

Sekreterare

Justerat av

Malin Hult

Ann Lindmark (trafik) och Annika Wallin (ordf)

