
 
 

Protokoll från styrelsemöte Vinsta grundskolas föräldraförening 
 

Plats: Vinsta Grundskola Östra, personalrum 

Dag: 2017-12-05 

Närvarande: Annika Wallin  Ordförande VGFF 

 Henrik Björnek Kassör 

Ann Sundberg  Sekreterare 

Jessica Andreasson Vice ordförande  

Ann Lindmark  Ordinarie ledamot 

 Malin Hult  Ordinarie ledamot  

 Peter Eliasson  Ordinarie ledamot 

Fredrik Boström Rektor Vinsta Gundskola Östra och Västra 

Mimmi Ljungberg Biträdande rektor Östra 

  

Ej närvarande: 

 Kwamena Turksson Hälsoutskottet 

 Madeleine Ekblom Hälsoutskottet 

 Annelie Larsson Hälsoutskottet 

 

Skolans information 

 

Personal 

Fredrik och Mimmi presenterade att några vakanser nu har tillsatts. De nya medarbetarna är 

Diana som kommer att arbeta i åk 2, hon är lärare med inriktning mot fritidshem. Adam och 

Susanna som ska arbeta i årskurs 3 och Jaffet som blir husvikarie.  

Tobias Södlind har under en period arbetat som biträdande rektor på Västra men kommer nu 

att återgå till sin tjänst som IT-pedagog på Östra. Två nya biträdande rektorer ska tillsättas på 

Västra. 

 

Fritidssatsning 

Mimmi berättar att det pågår professionsutveckling av fritids tillsammans, med 

Utbildningsförvaltningen. Medarbetarna på fritids får tre utbildningstillfällen som utgår från 

läroplanen. 

 

Förbättrad miljö i matsalen 

Fredrik informerar om att matsalen har fått nya ljudabsorbenter, nytt dämpande draperi och 

gardiner som dämpar ljud. Skolan har också köpt in nya matvagnar. De stora kylskåpen som 

tidigare stod och brummade i matsalen är flyttade till ett avskilt utrymme. 

  

Stopp min kropp och nätetik 

Årskurs 3 har gjort en egen film som heter ”Stopp min kropp”. Den handlar om integritet och 

nätetik.  

Materialet ”Stopp! Min kropp!” är utgivet av Rädda Barnen och ligger helt rätt i tiden med 

tanke på MeToo. Hittills har eleverna i lågstadiet arbetat med materialet. På Klubben tar man 

upp temat under ”te-stunden” och pratar då även nätetik.  



 
 

 

Styrelsens förslag på mötestider under det fortsatta verksamhetsåret 

 

6 februari Styrelse och skolledning  

6 mars Styrelse och skolledning 

25 april Eventuellt årskursombudsmöte men även skolan har planer på kvällsaktivitet för 

föräldrar och elever i april. Här måste vi stämma av nästa gång vi ses för att antingen 

samordna oss till samma kväll eller sprida ut mötena. 

23 maj Vinsta Grundskolans dag 

5 juni Styrelse och skolledning 

21 augusti Styrelse och skolledning 

 

Vi beslutar att skolledningen deltar en timme (18.30-19.30) på varje möte. 

 

Julhälsning till personalen 

Styrelsen beslutar att vi ska bjuda all personal – cirka 50 personer på Vinsta grundskola östra – på 

alkoholfri glögg, pepparkakor och lussebullar. Detta som ett tack från alla föräldrar, för en fin termin. 

Henrik och Jessica erbjuder sig att göra inköp och leverera detta till personalrummet veckan före 

jullovet.  

 

Framskjuten avrapportering från Hälsoutskottet 

Hälsoutskottet har fått förhinder denna kväll. På nästa styrelsemöte kommer de att rapportera om 

vilka frågor de behandlat under sina möten med skolans hälsogrupp. 

 

Uppföljning: Arbetsmiljö och ergonomi 

På styrelsemötet den 3 oktober tog skolmiljöutskottet upp frågan om ergonomi. Föreningen bad 

skolledningen att undersöka om alla elever sitter på lika höga stolar och bänkar, oavsett deras längd. 

Mimmi berättar att eleverna inte har personliga stolar i dagsläget. Stolar kan alltså flyttas runt och 

därför har alla barn lika höga stolar. Rektor Fredrik säger att de kanske kan ha i åtanke att köpa in 

både stolar och bord som går att höja och sänka, nästa gång de beställer nya möbler. Styrelsen 

önskar att lärarna ska prata med eleverna om hur de sitter. Fredrik berättar att elevhälsoteamet 

arbetar med att se över lärmiljön och hur man skulle kunna skapa variation inom varje klassrum. För 

att få inspiration ska skolan göra studiebesök på andra skolor som arbetat med detta. 

 

Uppföljning: Stress i matsalen 

På styrelsemötet den 3 oktober pratade vi om att elever i årskurs 2 hade signalerat att luncherna var 

stressiga. Skolledningen har följt upp detta och berättar att lärare- eller omsorgspersonalen nu 

hjälper till mer för att få bättre flyt i matledet. De elever som vill ha hjälp att lägga upp mat kan till 

exempel få det. Detta har minskat elevernas kö tid – och det blir alltså mer tid över för att äta. 

Situationen har också förbättrats av att det nu är tre personer som arbetar i köket och de kan också 

hjälpa till. Östra har numera egen kökschef. 

 

Uppföljning: Matenkäten 

På styrelsemötet den 3 oktober tog vi upp den enkät som föräldraföreningen och skolan genomförde 

förra läsåret. Styrelsen skulle vilja ha en rapport om vad som hänt utifrån resultatet. Mimmi berättar 



 
 

att matrådet träffas två gånger per termin, där representanter från alla klasser medverkar. Hon ska 

prata mer med dem, och med kökschefen, och återrapportera på nästa möte. 

 

Trafiken 

Styrelsen, och andra föräldrar, ser behov av fler skyltar som talar om hur man får använda drop-off-

zonen. Ann Lindmark får i uppdrag att undersöka om det går att få hit parkeringsvakter som kan göra 

punktinsatser vid drop-off-zonen några gånger per termin. Kanske kan detta ske i samarbete med 

Björkbackens förskola. Det vore också bra att ha information på hemsidan om vart man får parkera.  

 Föräldrar har lämnat önskemål om fler cykelställ. De som redan finns är oftast fulla och vi vill ju 

främja cyklandet. Fredrik tar med sig det önskemålet. 

 

Belysningen 

En förälder har hört av sig och frågat om belysningen på skolgården på eftermiddagarna. Barnen 

spelar fotboll i mörker och bättre belysning ger tryggare utomhusvistelse. Fredrik ber Mimmi att ge 

fritidspersonalen i uppdrag att se över belysningen på skolgården. Vart vill man styra utevistelsen på 

eftermiddagarna – på vilka platser behövs ljuset mest? Fredrik ber fritidspersonalen att samtidigt 

felanmäla trasiga lampor. Eventuellt skulle det gå att hämta ström från befintliga stolpar och 

förstärka med extra lampor eller strålkastare.  

 

Skolfotografering 

En förälder har hört av sig till föreningen om skolfotograferingen. Det handlar om att samma 

fotoföretag kan ta olika mycket betalt av olika skolor för samma produkter. Föräldern ber föreningen 

ta ställning till möjligheten att anlita en enskild fotograf som kan erbjuda digitala bilder för ett lägre 

pris. Styrelsen håller med om att det är ett problem att skolfotoföretagen tar ut höga priser och att 

kvaliteten ibland brister. Tidigare har föräldraföreningen hjälpt till att förhandla avtal, priser och välja 

skolfotoföretag men det var periodvis mycket tidskrävande för ledamöterna. Skolan har inga 

kostnader för skolfotograferingen och sköter idag all administrationen kring fotograferingen – avtal, 

tidsbokning, ordna lokal och så vidare. Nackdelen med att skolan sköter allt är  - som föräldern 

uppmärksammat – att de inte hinner lägga så mycket tid på att förhandla priserna (som föräldrarna 

sedan betalar).  

 Styrelsen och skolledningen ser behov av en leverantör som kan göra en gemensam skolkatalog 

för både Östra och Västra, och som kan tillhanda hålla en fungerande beställningslösning för alla 

dessa 1000 elever. Styrelsen kan tyvärr inte åta sig att hantera inköp av fotograf som kan erbjuda 

dessa tjänster, samt all administration kring fotograferingen. Föreningen tar emellertid gärna in 

synpunkter på fototjänsterna och kan förmedla dem till ansvarig på skolan. 

 

Droger på skolgården 

En förälder som bor i närheten har hört talas om drogförsäljning runt skolan på kvällstid. Vi tar till oss 

denna information men avvaktar med att gå vidare till polis och fältassistenter, för att se om vi får 

fler indikationer på detta. Jessica får i uppdrag att påminna föräldravandrarna att gå ett extra varv 

runt skolan. Fredrik berättar av vår skola har varit relativt förskonad från skadegörelse och 

ovälkomna besök på kvällstid, jämfört med omkringliggande skolor. 

 

 

 



 
 

Önskan om information vid byte av personal 

I årskurs 2 har det varit stor personalomsättning på fritids. Ett önskemål från föräldrar är att skolan 

informerar när någon ska sluta och varför, i god tid, så att man kan hinna förbereda sitt barn. 

 

Påminnelse om nötförbud 

En förälder vill skicka med en påminnelse till all personal, om nötförbud inför de avslutande veckorna 

i december. Det är viktigt att det som serveras i skolan köps in av skolköket, som har koll på alla 

allergier, och att mat som tas med hemifrån inte får innehålla nötter. 

 

Önskan om annat sätt att utse vinnare i tävlingar 

Elever i årskurs 3 och årskurs 5 har bett föreningen att prata med rektorn om hur man 

utser vinnare i tävlingar på skolan. Dessa elever var mycket engagerade i ”rektorns 

tävling om godisburken”. De tyckte emellertid att det blev svårt när en elev i klassen 

skulle vinna burken själv. De hade velat dela med sig av vinsten (om de vunnit) men man 

fick ju inte öppna burken i skolan. De hade hellre sett att den som svarade rätt hade 

”vunnit åt hela klassen”. Då hade de andra blivit glada för att klasskompisen vunnit och 

fått del av vinsten, istället för att kanske bli avundsjuka på den som vann. (De funderade 

också på att godis som vinst kanske inte går ihop med skolans hälsoprofil.) 

 

Föräldraföreningens bidrag 

Styrelsen skickar med en påminnelse till mentorerna om att de ska söka bidrag från oss under 

läsåret. Många väntar till sista minuten på våren.  

 

Här lämnar Fredrik och Mimmi mötet och styrelsen fortsätter själva. 

 

Föräldravandringarna 

Jessica presenterar resultatet av höstens föräldravandringar. Det har varit relativt god uppslutning 

och fler mellanstadieföräldrar än vanligt har vandrat. Jessica ska skicka ut mejl till årskursombuden så 

att de kan meddela resultatet till föräldrarna i sina årskurser. Henrik ska sätta in prispengarna på 

respektive årskurskonto. 

 

F-klass 38% - 2:a plats  1000 kr 

Åk 1 26% 

Åk 2  38% - 2:a plats  1000 kr 

Åk 3  34% 

Åk 4  51% - 1:a plats  2000 kr 

Åk 5  35% - 3:e plats 500 kr 

 

Jessica får också i uppdrag att lägga ut tider för vårens vandringar på vår hemsida så snart som 

möjligt. Inför vårens första föräldravandring ska hon också justera texterna på sidan då vi beslutat att 

vandringarna ska koncentreras mer till Spånga Centrum där det varit oroligt. Vi ska också uppmuntra 

alla att delta efter förmåga. Även den som inte kan eller orkar gå i 1,5 timme kan bidra genom att gå 

utifrån sin egen förmåga. Jessica ska ta kontakt med stadsdelen för att se om vi kan hitta samverkan 

kring föräldravandringarna och utbyta information. Hon ska även uppdatera och ta fram nya 

laminerade informationskort inför vårens vandringar.  



 
 

 

Antal medlemmar 

I början av december hade vi fått in medlemsavgift för 49 procent av eleverna på skolan. Det är en 

stor förbättring jämfört med förra verksamhetsårets 37 procent. Vi hoppas emellertid kunna få ännu 

fler att vilja vara medlemmar. Vi vill gärna företräda alla föräldrar på skolan. 

 

Nästa medlemsbrev 

Vi ska skicka ut nästa medlemsbrev i januari eller början av februari. Då ska vi informera om VGFF:s 

julhälsning till lärarna, föräldravandringarna (höstens vinnare och vårens tider och den nya 

vandringsrutten), tider för årskursombudsmöte och Vinsta grundskolas dag. Annika skriver brevet. 

 

Björnbodaskolans föräldraförening 

Vi har blivit kontaktade av Björnbodaskolans föräldraförening. Styrelsen är positiv till ett möte under 

vårterminen för att byta information och se om vi kan samarbeta. Annika har kontakt med deras 

ordförande. 

 

Hemsidan 

Vi beslutar att Peter tar ansvar för att göra alla ändringar på hemsidan. Vi mejlar de texter som vi vill 

ha publicerade till honom. 

 

Betalkort 

Annika har ordnat ett betalkort i föreningens namn. Vi har länge saknat det då många betaltjänster – 

för till exempel domäner och e-post – kräver betalkort. Kortet är knutet till Henrik.  

 

 

 

Sekreterare    Justerat av ordförande 

 

 

Ann Sundberg    Annika Wallin 

   

 

 

  


