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Protokoll styrelsemöte Vinsta grundskolas 
föräldraförening 
 

Plats:  Vinsta Grundskolas östras personalrum 

Datum: 2018-12-11 18-19 

Närvarande: Malin Hult  Ordförande VGFF 

 Henrik Björnek Kassör 

 Peter Eliasson  Ordinarie ledamot 

 Ann Sundberg  Sekreterare 

 Ann Lindmark  Ordinarie Ledamot 

 Martin Gustafsson Ordinarie ledamot 

 Jenny Hellstenius Suppleant 

 Anna Wadenhed Administrativ chef västra och östra 

 Jeanette Lowent Lärare, arbetslagledare arbetslag åk 1 

 Mimmi Ljungberg Biträdande rektor Östra 

Frånvarande:  Martin Jonsson Ordinarie Ledamot 

 

1. Skolans information  

Biträdande rektor för åk 3-5 Johan Sjöberg har slutat på Vinsta grundskola. Tobias Södlind vikarierar 

som biträdande rektor för åk 3-5 på Östra till en ny biträdande rektor är på plats. 

Informationsmöte hölls för blivande fyror 20181210.  

Från och med höstterminen 2020 kanske Östra kommer att få tillbaka årskurs 6 till skolan. Det skulle 

innebära att de nuvarande 4-orna kan stanna på Östra till och med årskurs 6. En nybyggnad av en 

paviljong behövs för att få plats med en årskurs till. Skolan utreder saken och återkommer med 

information framöver. 

5 februari 2019 kommer skolan ha en workshop för föräldrar om skolplattformen. Mer information 

kommer längre fram från skolan. 

Efter nyår kommer det inga veckobrev på mail, all information läggs upp i skolplattformen som 

numera skall fungera. Mentorerna har i veckobreven uppmanat vårdnadshavare som har problem 

med att logga in att vända sig till dem. 

2. Återkoppling – Årskursombudsmötet 

Det var ett givande årskursombudsmöte och bra att få en inblick i elevernas lärande i 

programmering. Elever och lärare visade vårdnadshavare hur man skulle göra. 

3. Trafik 

Ombyggnationen på Vinstavägen är klar, men det är oklart om det till våren kommer att målas vita 

ränder på gatan vid de nya övergångställena. Stolparna upplevs som lite osynliga.  
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Drop off-zonen är ett ständigt problem med irriterade vårdnadshavare som blir inparkerade och en 

otrygg passage för våra barn. Trafikkontoret är intresserade av att diskutera placeringen av zonen 

med skolan. Ett möte ska ordnas med representanter för skolledningen, föräldrarföreningen och 

trafikkontoret. Ann L kontaktar trafikkontoret. 

4. Skolans larm 

Efter en fråga från en förälder angående hur skolans larm med övervakningskameror fungerar har 

skolledningen gett följande information: 

Kameraövervakningen sker i enlighet med kameraövervakningslagen och översiktsprincipen. 

Övervakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål såsom inbrott eller intrång av 

obehöriga. Legitimerad myndighetsperson och fyra anställda på skolan har tillgång till och 

behörighet att ta del av inspelningsmaterialet efter en incident. Inspelat material raderas efter 1 

månad.    

5. Vårens föräldravandringar 

Det har varit problem med att larma av på skolan när man skall hämta västarna inför 

föräldravandringarna. Efter ett förslag från en förälder kommer en förenklad rutin att införas. VGFF 

kommer inför vårens vandringar att köpa in ryggsäckar som innehåller det som behövs för 

vandringarna. Man kommer att få kvittera ut ryggsäcken på expeditionen när det är dags för 

vandring. Ryggsäckarna kommer att finnas i skolans expedition (öppettider m-to 07:30-16:00, 

fredagar 7:30-15:30). Vaktmästaren kan också hjälpa till att lämna ut ryggsäcken, telefon 08-

50805464. 

6. Föräldraföreningens bidrag  

VGFF ber skolledningen att påminna mentorerna om att söka bidrag till årskursernas kulturutflykter 

som brukar äga rum på våren. 

7. Enkät om duscharna och omklädningsrummen 

En tidigare fråga om trygghet i skolans lokaler, särskilt angående duschutrymmena i idrottshallen, 

togs upp igen. Skolan har gjort en enkät angående om eleverna känner sig trygga i 

omklädningsrummen/duscharna för årskurser 4-5. För årskurserna F-3 tillämpar man istället 

Husmodellen, vilket innebär att eleverna får visa på ritningar på skolans lokaler var man upplever 

eventuell otrygghet. Man ber att få återkomma i frågan efter utvärdering av enkäterna. 

8. Julfika till personalen 

VGFF planerar att bjuda hela personalen på julfika den 19e december. Henrik handlar fikat. 

9. Mötestider under det fortsatta skolåret 

Ordinarie möten kl 18-19 med skolledningen, utom den 5 feb som är kl 18.30.  

5 Feb OBS: 18.30 detta tillfälle. Skolan ska ha en workshop om skolplattformen för föräldrar innan 

mötet. Styrelsen och skolledningen 18.30-19-30. 

5 Mars Styrelsen och skolledningen 

23 April Årskursombudsmöte 
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22 Maj Vinsta grundskolans dag 

4 Juni Styrelsen och skolledningen 

20 Augusti Styrelsen och skolledningen 

 

10. Övrigt 

Skolledningen informerade att Klubben skall fräschas till, man ska ta fram hela möbler från förrådet. 

VGFF påminner skolledningen om hur viktigt det är att informera vårdnadshavare när det är vikarier i 

årskurserna.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Interna frågor för styrelsen 
Föräldravandringar.  Vi tar fram en ny rutin för vårens föräldravandringar. Utser vinnare från höstens 

vandringar.  

Nästa medlemsbrev. Vi gick igenom förslag på innehåll till vårens första medlemsbrev. Jenny skriver. 

GDPR-formulering. Det finns ett förslag på formulering angående GDPR för att skrivas på hemsidan.  

Informationskanal till föräldrar. Skolan har gått med på att göra utskick av VGFFs medlemsbrev mm 

till alla föräldrar. Hur årskursombud ska få tillgång till alla föräldrars mail för att göra andra sorters 

utskick är inte klart. Egen mailapplikation, utskick i pappersformat vid årets början eller att utnyttja 

Skolplattformen togs upp som möjligheter. 

Handlingar. Malin och Henrik skrev under handlingar för att skicka till banken. Malin och Ann S skrev 

under föregående protokoll och arkiverade. 

 

Sekreterare    Justerat av ordförande 

 

 

Ann Sundberg    Malin Hult 

 

 


