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Skolans information
Fredrik och Johan hälsar att de tårtor som föräldrarna, genom föräldraföreningen, bjöd på som tack
för ett fint läsår var mycket uppskattade av kollegiet.
Rektorerna tackade också för de pengar som föräldraföreningens styrelse har beslutat att ge i
bidrag till skolbiblioteket. Bibliotekarie Anna Nottberg kommer att köpa in nya böcker för de 5 000 kr
som föreningen nu överför till skolan.
Fredrik berättar vidare att det blir få förändringar på personalsidan till hösten. Några medarbetare
kommer att lämna skolan och det handlar om personal på fritids vars visstidsanställningar går ut eller
som ska studera. Rekryteringen för att ersätta dem är redan klar.
Fredrik informerar också om att skolan satsar på att öka samplaneringen mellan skola och
fritidshem. All personal kommer att få en fortbildningsdag med Jan Nilsson den 15 augusti. Den ska
handla om tematiskt arbetssätt, ämnesintegrering och samplanering. Syftet är att eleverna ska få en
mer sammanhängande dag, mer helhet och sammanhang.
Föräldrar och elever har lämnat önskemål om förbättrad belysning på skolgården. SISAB som äger
marken kommer att förstärka belysningen antingen genom att sätta upp fler lampor på befintliga
stolpar eller komplettera med nya stolpar.
Skolan bjöd eleverna på tårta vid skolavslutningen. Lärare och fritidspersonal upplevde att de
hade fullt upp med att skära upp och dela ut tårtorna, på bekostnad av att umgås med elever och
föräldrar. De kände speciellt att de elever som inte hade någon vårdnadshavare med sig kom i kläm.
För att undvika att det blir så nästa år funderar skolan på att dela ut varsin glass till eleverna istället.
Rektor Fredrik berättar visare att den nya skolplattformen, som kommer att ersätta skolwebben,
veckobrev och bloggar, ska vara klar den 20 augusti. Mer information om detta kommer.

Planering terminsstart
Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 augusti kl 18:30.

Föräldraföreningens styrelse vill som vanligt informera om föreningens verksamhet på föräldramötena vid terminsstart. Fredrik presenterar preliminära tider för föräldramötena:
27 augusti
17:30-18:30 F-klass
18:30-19:30 Åk 1
28 augusti
17:30-18:30 Åk 2
18:30-19:30 Åk 3
30 augusti
17:30-18:30 Åk 4
18:30-19:30 Åk 5
Skolan har lyssnat på föräldraföreningens önskemål om att ha låta en del av föräldramötet äga rum i
elevernas klassrum – istället för att enbart ses i matsalen – för att öka förutsättningarna för dialog.
Styrelsen och skolan beslutar att ha två bilfria veckor under vecka 35 och 36. Skolan planerar att ha
miljöfokus under vecka 35 så den bilfria veckan passar bra ihop med detta.

Föreningens årsmöte
Preliminärt datum för årsmötet är den 26 september. Förra årets föreläsning, i samband med årsmötet, drog stor publik. Det handlade då om lokala frågor (Förbifart Stockholm och Skolplanering och
elevunderlag mm). Mötet diskuterar möjligheten att återigen ha lokal förankring. Styrelsen ger i
uppdrag åt Jessica att ta kontakt med fältassistenter eller socialarbetare med frågan om de kan ge en
bild av vårt närområde. Annika ska kontakta stadsdelsdirektören och fråga om stadsdelen vill bidra
med en sammanställning av förutsättningar och befolkning i det område där våra barn nu växer upp.
Fredrik ska fundera på om han kan bidra med information om skolans utveckling i närtid och på
längre sikt.
Styrelsen kommer precis som tidigare år att erbjuda årskurs 4 att sälja fika i samband med
årsmötet, för att kunna dryga ut sin klasskassa.

Hälsoutskottet informerar
Madeleine berättar att hälsoutskottet har haft svårt att få mötestider med skolan. Den 11 juni
träffades emellertid utskottets Madeleine, Annelie och skolans hälsoansvariga Pelle Wikingson.
Hälsoutskottet tog då återigen upp frågan om att alla elever ska vara med på idrotten och duscha
efteråt. Mötet diskuterade möjligheten att dela ut en enkät till eleverna i höst för att ta reda på om
det är speciella årskurser eller klasser där det är otrygghet i duscharna. Hur många är det som aldrig
duschar? En enkät kan också ge information om elevernas upplevelse av städning och ”fräschet”.
Mötet pratade vidare om att skolan behöver ha personal på plats som kan observera vad som händer
och hjälpa eleverna att skapa trygghet och trivsel i omklädningsrummen. Vårdnadshavare och skola
behöver prata med barnen om vikten av att duscha efter idrott.
Hälsoutskottet och Pelle pratade också om ”Spring i benen” som är ett närverk för skolor i
Stockholm stad och ”Generation PEP”. Pelle berättade att arbetet med brainbreaks går bra i vissa
klasser men att en del andra inte riktigt har kommit igång.
Pelle informerade även om att alla elever i åk 5 kommer att få vara med i köket på Västra från och
med nästa läsår. Det finns också planer på att starta en schack-klubb på Vinsta grundskola Östra.
Östra ska även få trivselledare1 (som redan finns på Västra) till hösten. Den 18 september kommer
det att bli en elevutbildning för trivselledare.
Rektorerna informerade om att skolan satsar på simundervisning. Skolan skannar elevernas
simkunnighet från årskurs fyra. Trenden är att allt fler elever inte kan simma. Detta läsår har skolan
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tagit kostanden för att erbjuda elever, som ej kan simma, simundervisning i Spångabadet efter
skoltid. Detta har varit mycket uppskattat och skolan kommer att fortsätta med det nästa läsår.

Trafik
Föräldraföreningen har efterfrågat betongsuggor, eller en bom, för att hindra att bilar kör in och
parkera på gångvägen mellan skolan och förskolan Björkbacken. Ingen av dessa åtgärder kommer att
bli verklighet på grund av snöröjning och kostnader som skolan får bära. Styrelsen föreslår att skolan
istället sätter upp cykelställ på den asfaltsyta där bilarna ofta parkerar. Skolan har köpt in cykelställ
och ska ta med sig frågan om var de kan placeras.
Styrelsen undrar vilken trafikundervisning som eleverna fick under de bilfria veckorna. Fredrik ber
att få återkomma med information om det.

Trygghet i skolan
En förälder har hört av sig till föreningen med fråga om hur man ska gå till väga om det är stökigt i en
klass och ens barn upplever sig utsatt. Fredrik och Johan säger att föräldern i första hand ska vända
sig till mentor. Om eleven känner sig kränkt ska skolan upprätta en kränkningsanmälan. Om dialogen
med mentor inte ger effekt ska föräldern vända sig till biträdande rektor och därefter till rektor. På
skolan finns en trygghetsgrupp som arbetar med just sådana här frågor. Kuratorn är sammankallande
i trygghetsteamet2. Fredrik och Johan tar med sig frågan och tänker att detta kan vara en viktig punkt
på höstens föräldramöten.

Skollunch vid utflykter
Skolan får inte ta ut avgifter eller kostnader från vårdnadshavare och därför endast i undantagsfall
begära att eleverna tar med sig matsäck. Därför ordnar skolan lunch även vid utflykter. Elever har
emellertid framfört önskemål om mer barnvänliga smaker (inte salami och oliver i pastasalladen till
exempel) på utflyktsluncherna. Fredrik och Johan tar med sig frågan och föreslår att matrådet kan få
var med och provsmaka utflyktskosten, för att komma till rätta med detta.

2

https://vinstagrundskola.stockholm.se/trygghetsarbete

Interna frågor för styrelsen
Utvärdering av Vinsta grundskolans dag
Kvällen blev lyckad och inkomsten ligger på rekordnivå.
• Till nästa år tipsar vi ombuden att köpa chokladbollar i förpackningar med cirka sex i varje.
Lättare att sälja förpackningar än en och en. Bäst gick de klassiska chokladbollarna.
• Ansiktsmålningen är rolig men inte så inkomstbringande. Om åk 2 vill ha ansiktsmålning
nästa år är det kul, men det är inget tvång.
• Brandkåren kom lite i skymundan. Vi kan bli bättre på att presentera dem.
• Musiken var mycket bra! Spellistan uppskattad.
• Likaså kaféet
• Till nästa år lägger vi ut hoppborgen på åk 5 så får de sköta både den och kaféet. Man
behöver vara två personer som sköter hoppborgen.
• Swish fungerade bra liksom kontanthanteringen på banken.
• Nya ”bollar och burkar” samt överblivna priser finns i skolans förråd till nästa år. Babak och
Houssam har skapat en hörna åt oss där sakerna till de olika eventen finns.
• Den nya aktiviteten ”skjuta boll genom rockring i fotbollsmål” var uppskattad så den kan vi
behålla.
• Skolan har tappat bort vår banderoll med texten ”Vinsta grundskolas dag”. Vi får köpa en ny.
Henrik kontaktar Johan Tufvesson (tidigare ledamot) och frågar var han beställde.
Peter uppdaterar hemsidan så att aktiviteterna för de olika årskurserna stämmer till nästa år.
Annika sammanställer erfarenheterna skriftligen, inför nästa år.

Bidrag
Alla årskurser har sökt och fått bidrag. Årskurs 1 ställde in sin aktivitet på grund av värmeböljan i maj.
De har till sista september på sig att använda sina pengar.
Vad gäller ateljén har skolan pengar kvar. Vi önskar att pengarna inte ska användas till
förbrukningsmaterial utan till permanent inredning som till exempel drejskiva. Vi får följa upp i höst.
Henrik betalar ut 5 000 kr till skolbiblioteket.
Vi diskuterar nackdelen med att betala ut bidrag i förskott. Henrik säger att han brukar betala ut
pengarna i efterskott, om skolan inte begär annat.

Inför årsmöte
Annika ska skriva årsmöteshandlingar och ber om kompletterande uppgifter där det behövs.
Årsmötet ska anslås minst en månad i förväg, och årsmöteshandlingarna ska publiceras på webben
minst två veckor före mötet.
Annika kontaktar valberedning.
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