
 

Protokoll från styrelsemöte Vinsta grundskolas föräldraförening 

Plats: Vinsta grundskolas östra personalrum 

Dag: 2018-03-06 

 

Närvarande: Annika Wallin  Ordförande VGFF 

 Henrik Björnek Kassör 

 Ann Sundberg  Sekreterare 

 Jessica Andreasson Ordinarie ledamot 

 Ann Lindmark  Ordinarie ledamot  

 Malin Hult  Ordinarie ledamot 

 Peter Eliasson  Ordinarie ledamot 

 Fredrik Boström Rektor Vinsta grundskola östra och västra 

 

Ej närvarande: 

 Madeleine Ekblom Hälsoutskottet 

 Annelie Larsson Hälsoutskottet 

 

Skolans information 

Fredrik berättar att biträdande rektor Mimmi är klar med rektorsutbildningen och styrelsen hälsar en 

gratulation till henne.  

 Fredrik uppmärksammar en artikel från den 22 februari, i en lokaltidning, som berättade att 

Profilskolan inte fått förlängt bygglov. Profilskolan är en friskola som ligger i närheten av Vinsta 

grundskola västra (åk 4-9). Vinsta grundskola västras bygglov är emellertid inte hotat. Det pågår just 

nu en samrådsperiod och målet är att få ett politiskt beslut om att klassa Vinsta grundskola västra 

som en permanent skolfastighet. När skolan byggdes sågs den som en tillfällig lösning men alla 

elevprognoser visar att skolan kommer att behöva finnas kvar permanent. Söktrycket till Vinsta 

grundskola västra är mycket högt och en stor majoritet av eleverna väljer att stanna kvar på skolan. I 

samband med skolvalet har rektorerna endast kunnat ta in ett fåtal nya elever till årskurs 7 eftersom 

så få elever har lämnat skolan. Efter skolvalet står nu 70 elever från närområdet i kö till årskurs 7. 

Vinsta grundskola västra kommer att ha 975 elever hösten 2018.  

 Söktrycket till Vinsta grundskola östra är också fortsatt högt. Till hösten 2018 kommer förskole-

klass att bestå av tre grupper med 23 elever i varje. Vinsta grundskola östra tar därmed emot något 

fler barn i förskoleklass än normalt. Det beror på Solhemsskolan är under renovering och att 

grannskolorna behöver hjälpas åt att skolplacera elever som inte ryms där på grund av lokalbrist.  

 Fredrik berättar vidare att ateljén som föräldraföreningen sponsrat med 25 000 kronor nu står 

klar i Klubbens lokaler. Ateljén är till för elever i åk 1-5 både på skoltid och på fritids. Förskoleklass 

har fått en egen scen med läktare. Föräldrar kommer att kunna se dessa nya tillskott i lokalerna 

under vårkvällen den 25 april.  

 Skolan har anställt en ny bibliotekarie som heter Anna. Hon ska jobba två dagar på Östra och tre 

dagar på Västra varje vecka. Britt fortsätter att arbeta som biblioteksassistent. Detta innebär att 

skolan nu har 1,5 tjänst på skolbiblioteket. Därmed ökar möjligheterna att besöka eleverna i 

klassrummen och att ge barnen inspiration att läsa.   



 Fredrik berättar att nuvarande åk 5 på Östra består av tre förhållandevis små klasser. De kommer 

att bilda två klasser när de flyttar till åk 6 på Västra med cirka 25 elever per klass.  

 

Trafik 

Skolan och styrelsen har beslutat att veckorna 20-21 ska vara bilfria veckor. Skolan tar ansvar för att 

ge eleverna extra trafikundervisning på lektionstid i samband med detta. Föreningen vill bidra med 

någon form av evenemang för att inleda de bilfria veckorna. Henrik tar därför kontakt med Sigges 

cykel för att fråga om vi kan få hjälp att arrangera en ”cykel- och cykelhjälms-kontroll” på skolgården 

dit barn och deras föräldrar är välkomna. Ann L tar kontakt med Fariba på Trafikkontoret för att fråga 

om vi kan få någon hjälp därifrån. Ann ska då också fråga om vem som lappar bilar på SISAB:s mark.  

 Problemet med att bilar parkerar i dropp off zonen kvarstår. Ett önskemål från föräldraföreningen 

är att skolan påminner om förbudet i veckobreven. Styrelsen beslutar att stå i drop-off-zonen under 

de bilfria veckorna för att påminna om stoppförbudet. Fredrik ska kontakta SISAB med förfrågan om 

tydligare skyltning i zonen och möjlighet att göra markeringar på asfalten.    

 Jessica berättar att Björkbackens förskola driver frågan om bom på gångvägen mellan skolan och 

förskolan. En bom kostar 70 000 kronor och både föreningen och skolan önskar att SISAB ska stå för 

den kostnaden.  

 Ann L har inhämtat information från Trafikkontoret om busshållplatsen som ska byggas om. 

Arbetet är fortsatt försenat och Trafikkontoret måste också ta in nya cykelbanor i planen. Nytt är att 

det nu finns planer på ett övergångsställe över Västergöksvägen (som föreningen bett om i många 

år!) och att avsmalningen ska tas bort vid busshållplatserna. Tidigare planer har visat hur den ersätts 

med en refug i mitten. 

 

Vårkväll 

Den 25 april anordnar skolan en vårkväll med obligatorisk närvaro för alla elever. Klassrummen, 

biblioteket, Klubben, slöjden och övriga lokaler kommer att vara öppna så att alla föräldrar och 

elever kan få gå runt i skolan. Detta – att alla ska kunna bekanta sig med skolans alla lokaler - är 

något som föreningen efterfrågat och tycker är mycket bra. Eleverna kommer att få visa upp vad de 

arbetar med under kvällen. Skolan bjuder alla elever, målsman och syskon på korv med bröd. 

Tidigare hade föreningen erbjudit sig att sponsra korven till föräldrar och syskon men Fredrik säger 

nu att skolan kan bära den kostnaden.  

 

Årskursombudsmöte 

Föräldraföreningen bjuder in till möte för årskursombud och andra intresserade föräldrar den 25 

april, direkt efter skolans vårkväll.  Skolledningen kommer att vara representerad och vi beslutar att 

avsätta tid på mötet för att kunna prata om hur skolan och hemmet bäst ska kunna samverka kring 

läxor. Vad behöver föräldrarna för information? Hur tänker skolan om läxor?  

 På mötet ska vi också förbereda Vinsta grundskolans dag. Peter ska publicera sammanställningen 

från 2016-2017 på vår hemsida så att ombuden kan se hur stora inköp man har gjort tidigare, och vad 

som har gått åt. Annika ska kontakta Houssam och fråga om han kan vara med på mötet den 25 april, 

skicka ut medlemsbrev med inbjudan, kontakta träslöjdslärare Peter och fråga snällt om han vill 

justera chokladhjulet och leta fram blanketten från tidigare år där ombuden fyller i kostnader och 

inköp. Henrik köper fika till årskursombudsmötet. 

 

 



Vinsta grundskolas dag 

Tidigare har vi bjudit in polis och brandförsvar till Vinsta grundskolas dag. Detta har varit mycket 

uppskattat av eleverna som kunnat titta på deras bilar och ställa frågor. Jessica kontaktar polis och 

brandstation för att fråga om de kan komma i år.  

 

Kulturplanen 

Fredrik berättar att skolan har återupptagit arbetet med sin kulturplan. Tanken är att det ska bli 

tydligt vilka kulturaktiviteter som eleverna ska få uppleva i de olika årskurserna. Arbetslagen har egen 

budget som ska täcka dessa aktiviteter. Kulturplanen ska bilda ett slags tradition på skolan. 

Föreningens bidrag ska gå till kulturaktiviteter utöver dessa ”obligatoriska” kulturbesök och utflykter.  

Styrelsen tycker att detta låter mycket bra.  

 

Maten 

Några elever och föräldrar har reagerat på att skolan enbart serverar Lätta och inte Bregott till 

måltiderna. Fredrik berättar att det beror på att skolköket måste följa tabeller avseende fett och 

näringsintag i maten. Maten är lagad för att innehålla en viss fettmängd. För att hålla sig inom 

regelverket måste skolan servera Lätta som är mindre fett än Bregott. 

 

Ledig personal 

Föräldrar önskar att skolan ska bli bättre på att informera, i veckobreven, när någon i personalen är 

långledig, föräldraledig eller slutar. Det är viktigt att veta vem som tar emot och har hand om ens 

barn på dagarna. Det är också viktigt att skolan även fortsättningsvis prickar av alla elever när de 

kommer på morgonen. Avprickningen ska göras av personal, inte av eleverna själva.   

 

Interna frågor 

Annika kontaktar valberedning i god tid inför årsmötet. 

 

 

 

Sekreterare    Justerat av ordförande 

 

 

 

 

 

Ann Sundberg    Annika Wallin 

 


