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Protokoll styrelsemöte Vinsta grundskolas 
föräldraförening 
 

Plats:  Vinsta Grundskolas östras personalrum 

Datum: 2019-02-05 18.30-20 

Närvarande: Malin Hult  Ordförande VGFF 

 Henrik Björnek Kassör 

 Peter Eliasson  Ordinarie ledamot 

 Ann Lindmark  Ordinarie Ledamot 

 Martin Gustafsson Ordinarie ledamot 

 Martin Jonsson Ordinarie Ledamot  

                          Mimmi Ljungberg Biträdande rektor Östra 

                          Tobias Södlind  vik. Biträdande rektor Östra 

Frånvarande:  Jenny Hellstenius Suppleant 

                          Ann Sundberg  Sekreterare 

 

1. Skolans information  

Mimmi och Tobias informerade. 

Skolplattformen. Man jobbar bland annat med en funktion för att föräldrar ska kunna få aviseringar 

vid nya händelser i Skolplattformen. Man jobbar också med att förbättra prestandan (hastigheten) 

inuti Skolplattformen. Det kommer också komma en app för Skolplattformen. Förbättringarna införs 

kontinuerligt. 

Trygghetsgruppen. Representanter för skolledningen, lärare och fritidspersonal har bildat en 

Trygghetsgrupp som arbetar tillsammans om det sker en anmälan om kränkning på Östra. 

En trygghetsenkät för årskurser 4-5 och en undersökning med Husmodellen för F-3 har genomförts. 

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

otrygghet.  Generellt känner sig barnen trygga på skolan. 

Läxhjälp för årskurser 4-5 finns att få fr.o.m. vecka 7 och terminen ut på tisdagar kl 14.15-15.15 i 

bliblioteket. Bibliotekarie Anna Nottberg håller i läxhjälpen. 

Man fortsätter att utreda möjligheten att årskurs 6 ska kunna finnas på skolan fr.o.m. hösten 2020. 

För att det ska vara möjligt krävs en utökning av lokaler. 

Skolledningen påminde föräldrar att betala p-avgiften om man parkerar på skolans parkering. 

2. Trafik 

Ann informerade.  
Målning av streck för de nya övergångsställena på Vinstavägen och Västergöksvägen 
kommer att ske efter vintern. Företrädesskyltar vid avsmalningen är uppsatta.  
Cykelstråket som planeras för Vinstavägen har en prioritering på 3 av 4. För närvarande 
arbetar Trafikkontoret med de stråk som har högre prioritet. Med andra ord så finns det för 
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närvarande ingen tidplan för utbyggnad av cykelbana. I avsmalningen får cyklister samsas 
med bilarna, säker övergång för gående ansågs viktigast vid ombyggnationen. 

Det är fortfarande problem med parkerade bilar i drop-off zonen. Till våren kommer SISAB 
att rutmåla området för att tydligare markera stoppförbudet. 

Ann har skickat en förfrågan till närpolisen i Vällingby om en hastighetsmätning utanför skolan. 

 
3. Vårens föräldravandringar 

Enligt nya rutiner kommer föräldavandrarna hämta ut två ryggsäckar i expeditionen med det som 

behövs istället för att kvittera ut nycklar till F-klassen. Med start i mars när 5-orna börjar vårens 

vandringar. 

4. Årskursombudsmöte 23 april 

Klockslag för årskursombudsmötet bestämdes ti 18-19.30. Sista halvtimmen avsedd för planering av 

Vinstaskolans dag. Förslag på saker att ta upp under mötet: Visa ateljen. Trygghetsarbete. Punkterna 

bekräftas vid nästa möte i mars. 

5. Snöröjning och halkbekämpning 

Efter en fråga från en förälder diskuterades hur det fungerar vid perioder av svår halka på 

skolgården. Skolan anmäler till SISAB som ska utföra halkbekämpningen och skolan försöker vid 

behov också själva att sanda vissa ytor. Det är svårt att eliminera all halka och prioritet läggs på 

gångstråken mellan byggnaderna. 

6. Övrigt 

VGFF bad skolledningen påminna arbetslagsledarna om att ansöka om pengar till kulturutflykter i 

årskurserna. 

VGFF frågade skolledningen om det är några hälsoveckor inplanerade. I början av hösten planeras 

det bli hälsoveckor. 

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

Interna frågor för styrelsen 
Föräldravandringar. Vi beslöt att köpa 2-3 ryggsäckar med VGFFs logga samt ett antal nya västar. 

Martin beställer. Vi diskuterade vad vi gör med jackor och paraplyer som blir över när den nya 

rutinen införs. Skänka till läkarmissionen var ett förslag. Jenny och Malin har tillgång till 

lamineringsmaskin vilket behövs för att uppdatera info-korten. 

Vi har fått erbjudande från en fältassistent i Spånga-Tensta att komma och presentera sin 

verksamhet för oss. Men verksamheten berör främst åk 4 och uppåt, så vi beslöt att stå över. 

Nästa medlemsbrev. Malin mailar ut förslaget på nästa medlemsbrev till alla under närmaste 

dagarna. Att publiceras v 8. 

GDPR-formulering. Vi pratade om en formulering angående GDPR för att skrivas på hemsidan.  
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Informationskanal till föräldrar. Förhoppningsvis kommer föräldrar få tillgång till mailadresser till 

klassens föräldrar (efter godkännande av varje förälder) i Skolplattformen framöver vilket skulle lösa 

problemet med hur årskursombuden ska kunna nå alla i respektive klass. 

Bilfria veckor. Vi pratade om att ha två bilfria veckor under våren. Att fundera på är närmare detaljer 

och tidpunkt. 

Ekonomi. Vi skjuter upp punkten om Ekonomi till nästa möte pga tidsbrist. 

 

 

Malin Hult   Ann Lindmark  

Ordförande   Justerat av vice ordförande 
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