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Rektor Vinsta grundskola Östra och Västra

Skolans information
Fredrik berättar att drejskivan som VGFF varit med och finansierat snart är på plats. Skolan planerar
också att köpa en brännugn.
Skolan har rustat upp rastboden. Nya saker har inhandlats då det har försvunnit många saker från
den. Man ska införa ett utlåningssystem för att saker inte ska försvinna. Trivselledarna har egna saker
att förfoga över och det skall köpas in västar till trivselledarna.
Fritidspersonalen har nu en ansvarig för programmering i varje årskurs.
Många vårdnadshavare har fortfarande problem med att komma in i Skolplattformen och en
utredning pågår om det.
Kvarglömda kläder är ett stort problem på skolan, bland annat utomhus och vid matsalen där många
plagg glöms kvar. Upphittade kläder placeras vid matsalen men kommer tas bort varje måndag
förmiddag. Försök därför hitta kvarglömda kläder innan slutet på varje vecka. Så småningom
kasseras/lämnas kvarglömda kläder bort. Är dörren låst till matsalen när man behöver leta efter
kläder kan man be någon i personalen öppna.
Under hösten ska skolan be Sisab att förstärka ljuset på skolgården, när arbetet kan göras är dock
inte klart.
Återkoppling från årsmöte, föräldramöte samt bilfria veckor
Malin återkopplade till skolledningen att det var mycket uppskattat med rundvandringen i skolans
lokaler på årsmötet.
På föräldramötena i början av terminen var det också uppskattat att man samlades i respektive
klassrum. Ett flertal klasser glömde bort att välja årskursombud, så det diskuterades att vi till nästa år
tar hjälp av avgående ombud så att valen blir av.
Kompendiet som skolan gav ut vid skolstart tyckte man var mycket bra och informationsrikt.
Under de bilfria veckorna passade styrelsen tillsammans med skolledningen på att åter igen stå ett
antal pass i drop-off-zonen under morgnar och eftermiddagar för att uppmuntra till rätt användning.
Det är endast tillåtet att stanna för att släppa av eller på passagerare. Om man behöver lite mer tid
på sig eller ska lämna sin bil får man välja parkeringsplatsen bakom idrottshallen eller gatorna intill
där det är tillåtet att parkera. Tyvärr får vi återkommande in klagomål på zonen, bilar parkeras efter
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kanterna eller mitt i zonen vilket får till följd att andra bilar blir inparkerade. Stökigt helt enkelt.
Rutmålning i backen för att påminna om stopp-förbudet är ett förslag till skolan att se över. Under de
bilfria veckorna var det färre bilar än normalt i zonen och många kom gåendes eller med cykel. Fler
cykelställ behövs på skolan.
Ombyggnad på Vinstavägen
Ann berättade om ombyggnationen på Vinstavägen som nu är på gång.
Många turer har gått i ärendet under flera års tid men nu informerar Trafikkontoret att deras
entreprenör har fått en godkänd TA-plan för att utföra de planerade trafiksäkerhetshöjande
åtgärderna. Det tidigare aviserade förslaget med en mittrefug mellan hållplatserna är inte längre
aktuellt. Vinstavägen kommer på sikt att få en cykelbana och de åtgärder som görs nu ska fungera
med framtida cykelbana.
Arbetet ska starta den 23 oktober och beräknas pågå under tre veckor. Det ska anläggas ett nytt
övergångsställe över Västergöksvägen och ett nytt övergångsställe vid avsmalningen på Vinstavägen.
Avsmalningen ska också ska byggas om. Öppningen i stängslet i höjd med avsmalningen kommer att
tillfälligt stängas under byggnationen. Drop-offzonen kommer att vara öppen men vi får räkna med
att det blir extra stökigt förbi skolan under denna period. Undvik om möjligt att lämna med bil.
Förhoppningsvis kommer den otillåtna genomfartstrafiken att minska under byggperioden och
hastigheten sänkas.
Årskursombudens mailutskick
Det diskuterades hur information ska kunna skickas ut från styrelsen till föräldrar i alla årskurser på
skolan. Tidigare har årskursombuden fått tillgång till klassens samtliga mailadresser från
mentorerna, men på grund av GDPD är det inte möjligt längre. Fredrik informerade att föräldrar inte
kommer kunna kontakta varandra via Skolplattformen, det är endast skolan som kan lägga upp
information där. Fredrik undersöker om skolan kan hjälpa till att skicka ut VGFFs medlemsbrev och
vissa andra utskick till föräldrarna i alla årskurser.
Vinsta grundskolas dag
Datum för Vinsta grundskolas dag bestämdes till onsdagen den 22 maj 2019. Malin meddelar
expeditionen så att det inte blir några dubbelbokningar detta datum.
Instagramkonto på skolan
Efter en fråga från en förälder, berättade Fredrik att Instagramkonton kommer att finnas kvar på
skolan även efter att Skolplattformen införs. Det är ett enkelt sätt att visa vad som händer på skolan i
bilder. Ett krav är att alla klasser gör lika och att det är privata konton.
Jämställdhetspolicy på skolgården
En förälder har framfört att skolgården upplevs som torftig och grabbig och undrar om det finns
några planer på att förbättra den utifrån jämställdhetspolicyn. Fredrik informerade att skolan har
tagit fram ett förslag på förändring av skolgården. Skolan har skickat förslaget till Sisab för
genomförande och för att få en prisbild. Man kommer involvera eleverna vid utformningen av
skolgården. Skolan tar med sig att man bör beakta jämställdhetsperspektivet vid utformningen.
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Årskursombudsmötet
Det diskuterades vad som ska tas upp på årskursombudsmötet den 13e november. Fredrik föreslog
en inriktning mot digitalisering/programmering. Skolans IT-pedagog Tobias Södlind kan visa
Skolplattformen och få input av föräldrar. Han kan också visa på iPad hur eleverna får öva
programmering samt vad gör man med iPaden i skolan. Föräldrarna kan få prova själva. Skolan ger
allmän information över vilka förändringar är på gång.
Övrigt
Martin J berättade om föräldravandringar. Han hade upptäckt att boden blivit spraymålad. Man kan
anmäla skadegörelse till skolan eller i Tyck-till-appen.
Henrik undrar hur skolan arbetar med konflikter som uppstår mellan elever i vissa klasser.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interna frågor för styrelsen
Förslag till innehållet i nästa medlemsbrev togs upp. Det bör komma ut i slutet av oktober och
innehålla bland annat inbjudan till årskursombudsmötet i november. Jenny och Malin gör en första
version av brevet och skickar ut till styrelsen för påsyn.
Hur har det gått på föräldravandringarna? Rutinerna kring larmningen har inte fungerat bra.
Höstens insamlingar av emailadresser har inte fungerat för årskursombuden på grund av GDPRreglerna. Vi hoppas att skolan kan hjälpa till med utskick av medlemsbrev och information inför
Vinsta grundskolas dag. Vi väntar på information från Fredrik hur rutinen för det ska se ut. Vissa
utskick måste ombuden fortsätta att hantera själva. Inför nästa skolår bör vi ha hittat en rutin för hur
vi får in årskursombudens emailadresser och hur information skickas ut till föräldrar. Martin G ser
över GDPR-reglerna och hur vi förhåller oss till dem.
Martin J har hittat en mindre felskrivning i stadgarna. Han undersöker om vi behöver ha en stämma
för en ändring av stadgarna.
Vi diskuterade hur föreningens sparade pengar kan användas.
Malin och Henrik ska skriva under handlingar för att skicka till banken.

Sekreterare

Justerat av ordförande

Ann Sundberg

Malin Hult

