
 
 

Protokoll från styrelsemöte Vinsta grundskolas föräldraförening 

Plats: Vinsta grundskola östras personalrum 

Dag: 2018-02-06  

 

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 

 Madeleine Ekblom Hälsoutskottet 

 Mimmi Ljungberg Biträdande rektor Östra 

 Jeanette Lowent Lärare årskurs 3 

Ej närvarande:  

 Annelie Larsson Hälsoutskottet 

 

Skolans information 

Mimmi informerar om att skolan har hälsovecka v 8. Alla elever kommer då att bli bjudna på en 

nyttig frukost. Veckan fortsätter i hälsans tecken och några av de aktiviteter som eleverna kommer 

att få prova på är skridskor, skidor, basket, promenader och zumba. Luncherna kommer att vara 

extra nyttiga och eleverna kommer att få lära sig om matens betydelse för hälsan.  

 Styrelsen önskar att skolan ska bli ännu bättre på att berätta om tankarna bakom de hälso-

främjande aktiviteter som genomförs under hälsoveckan, och även under ordinarie veckor. Den 

informationen når inte alltid ut till föräldrarna. 

 Mimmi berättar vidare att skolan kommer att bjuda in alla föräldrar till ”Vår kväll” den 25 april. 

Detta är en obligatorisk kväll för eleverna. De som inte kan närvara måste söka ledigt. Kvällen 

ersätter skoldagen den 30 april som är en klämdag. Under kvällen kommer eleverna bland annat att 

visa vad de arbetar med i skolan. Föräldrar uppmuntras att gå runt och se alla skolans lokaler – 

klassrum, idrottshall, musiksal, slöjdsalar, Klubben osv. Skolan bjuder alla elever på korv med bröd. 

Styrelsen beslutar att föräldraföreningen ska bjuda de föräldrar som kommer på korv med bröd. 

Mimmi undersöker om skolan kan köpa in förtäringen och sedan kan föreningen överföra pengar. 

 

Ateljén 

2015 beslutade Utbildningsnämnden att Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan skulle bilda 

enheten Vinsta grundskola. Vinstagårdsskolan hade då en inaktiv föräldraförening som 

fått in sina sista medlemsavgifter 2012. Nu ska den lösas upp och vi har fått överta deras 

kvarvarande medel på 28 347 kronor. Enligt skolans önskemål kan föräldraföreningen 

bidra med 20 000 kr till en ateljé i Klubbens lokaler. Alla elever i åk 1-5 ska få tillgång till 

ateljén både på skoltid och fritidstid. Pengarna går till stafflin, torkställningar, målarut-

rustning och eventuellt en drejskiva. Målsättningen är att ateljén ska bli klar under vecka 

9. Som enda motprestation önskar föreningen att skolan ska sätta upp en liten skylt i 

ateljén där det framgår att föreningen har bidragit till finansieringen.  

 



 
 

Vägbom 

Föreningen har länge drivit frågan om en vägbom på gångvägen mellan förskolan Björkbacken och 

Vinsta grundskola östra. Bommen skulle förhindra att bilar åker in och parkerar där, och att barn och 

elever cyklar eller springer rakt ut mot Vinstavägen. SISAB som äger marken vill i nuläget inte bekosta 

bommen. Ann L har fortsatt dialog med Björkbackens förskola och Anna Wadenhed i skolledningen. 

Föreningen är beredd att vara med och delfinansiera bommen om övriga parter också bidrar. 

 

Kulturplanen 

2016 inledde föreningen dialog med skolan om de bidrag som mentorerna kan söka för utflykter och 

kulturaktiviteter med sina årskurser. Föreningen hade märkt att en del årskurser sökte pengar för 

samma aktivitet 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 bekymmer-

samt att så gott som alla kulturupplevelser som kommit eleverna till del i praktiken hade bekostats av 

föräldrar – genom föreningen. Att elever får besöka större kulturinstitutioner kan ses som en del av 

deras bildning och vara en angelägen fråga för skolan. Föreningen och skolan enades 2016 om att 

skolan skulle bekosta ett basutbud som alla elever som går på Vinsta grundskola östra är garanterade 

att få ta del av under sin skoltid. Styrelsen efterfrågade nu en kulturplan med aktiviteter som kan bli 

en tradition på skolan. Till exempel att förskoleklass alltid besöker Konserthuset, åk 1 går på teater, 

åk 2 på Cosmonova, åk 3 på Historiska museet… eller vad skolan tycker är lämpligt. Mimmi ska ta 

frågan vidare till kollegiet. Föreningen vill i fortsättningen bevilja bidrag för utflykter och 

kulturupplevelser utöver basutbudet. 

Fotbollsplanen  

Innan jul fick föreningen signaler på att det var tuffa tag på fotbollsplanen. Sedan dess har det 

kommit nya regler. En ny regel är att om det till exempel är årskurs 2 som har planen så får de inte 

bjuda in elever från andra årskurser. I vissa årskurser tillämpas röda kort om någon beter sig illa. Det 

finns också tankar på att dela upp planen så att elever kan spela basket eller leka där. Eleverna har 

också kommit med önskemål om ”snäll-fotboll” på vissa tider. Det ska alltid finnas en vuxen på 

fotbollsplanen. Styrelsen är mycket positiv till detta och efterfrågar mer information i veckobreven 

om de nya reglerna.  

 I årskurs 1 har det varit problem med dåligt språk under en period. Man använder nu ”fula-ord-

kort”. Om någon elev säger ett fult ord får föräldrarna hem ett kort där ordet står. De ska sedan 

skrivas under och återlämna kortet till skolan.  

 

Hälsoutskottet 

Hälsoutskottet har haft ytterligare två möten med Pelle Wikingsson och övriga medarbetare i skolans 

hälsogrupp. Utskottet driver frågan om att eleverna ska kunna känna sig trygga i duscharna efter 

idrotten, och i omklädningsrummen. Ett förslag är att sätta upp krokar precis intill duscharna så att 

man lätt kommer åt sin handduk. Hälsoutskottet vill också påminna om att skolan och föräldrar 

behöver prata med sina barn om ”vett och etikett” i dusch/omklädningsrum. Att visa respekt och inte 

göra eller säga elaka saker till varandra. Mimmi säger att en vuxen alltid ska vara med eleverna i 

omklädningsrummen. Hälsoutskottet rapporterar vidare om ämnen som tagits upp under mötena 

som skolans tankar om hälsoprofilen, ”Spring i benen” som är Stockholmsstads satsning; promenader 

på skoltid, massage, avslappning och röris.  



 
 

Matenkäten 

Matrådet och kökschefen har följt upp resultaten i matenkäten. Köket analyserar också ständigt vilka 

maträtter som går åt och var det blir svinn. Precis efter att skolan själv börjat laga maten (istället för 

att köpa från Blackeberg) tyckte många elever att maten hade mycket ”vuxensmaker”. Nu är det 

oftare mer i elevernas smak. Till exempel ligger sås vid sidan av, maten är mindre blandad och det 

går alltid att välja soppa. Det finns stor salladsbuffé och en ny ställning för brödet. Nytt under 

vårterminen är att årkurs 5 kommer att få praktisera i matbespisningen.  

 

Trafik 

Det är fortfarande problem i drop-off-zonen. Föräldrar parkerar och lämnar bilen där. Tyvärr blev 

flera elever vittnen till en incident som inträffade då en bil blev inparkerad i veckan och osämja 

uppstod. Föreningen har lagt förslag på ny förbudsskylt och markeringar i asfalten. Skolan tar med sig 

den frågan och för dialog med SISAB.  

 

Belysning på skolården 

Elever och föräldrar har lämnat önskemål om bättre belysning på skolgården, särskilt på 

fotbollsplanen. SISAB anser emellertid att belysningen är tillräcklig. Att själv sätta upp ny belysning är 

mycket kostsamt och skolan har inte budgeterat för det i år. Däremot är alla trasiga lampor 

felanmälda och förhoppningsvis blir det lite bättre belysning när alla lyser.  

 

Skolfotografering 

Skolfotograferingen kommer att ske på samma sätt som tidigare år. Föreningen kommer inte att ta 

på sig ansvaret för skolfotograferingen. 

 

Skadegörelse 

En förälder har uppmärksammat att det varit klotter på förskoleklass lokaler under lång tid och att en 

cykel har legat fastlåst i cykelstället i många månader. Detta har åtgärdats under veckan.  

 

Interna frågor 

• Peter har uppdaterat hemsidan.  

• Annika har blivit kontaktad av hyresvärden för Vinsta grundskola västra. Hyresvärden har 

berättat om deras planer, och förhoppningar, på att kunna renovera och bygga ut lokalerna.  

• Vi planerar för bilfria veckor vecka 20-21.  

• Vi beslutar att lägga upp en ny karta på hemsidan, inför vårens föräldravandringar. Enligt 

förslaget på höstens årskursombudsmöte beslutar vi att lägga två turer. En som går till 

Spånga centrum (och som kan uppehålla sig där) och en som går mot Nälsta. Vi ska också 

framhålla att alla är välkomna att gå efter sin förmåga.  

• Annika skriver klart medlemsbrevet som ska gå ut i vecka 8.  

• Vi noterar att arbetat med ”månbilsbanan” går framåt. Den ska finnas på platsen där 

Björkbackens förskola hade ett annex tidigare. 

 

Sekreterare    Justerat av ordförande 

 

 

Ann Sundberg    Annika Wallin 


