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Protokoll styrelsemöte Vinsta grundskolas 
föräldraförening 
 

Plats:  Vinsta Grundskolas östras personalrum 

Datum: 2019-03-05 18-19 

Närvarande: Malin Hult  Ordförande VGFF 

 Henrik Björnek Kassör 

 Martin Jonsson Ordinarie Ledamot  

           Ann Sundberg  Sekreterare  

           Jenny Hellstenius Suppleant 

  Mimmi Ljungberg Biträdande rektor 

Frånvarande: Ann Lindmark  Ordinarie Ledamot 

           Martin Gustafsson Ordinarie ledamot 

           Peter Eliasson  Ordinarie ledamot 

            

1. Skolans information 

Mimmi informerade om skolans satsning ”Spring i benen” som anordnas av 

utbildningsförvaltningen. De anordnar workshops med elever årskurs 3-5 samt lärare 1-5. Marie 

Berglund, F-klassen, har gått en utbildning för att leda och lära ut. Målet är att barn och lärare 

skall kunna hålla i rörelsepauser och brainbrakes under skoldagen. Marie och Merja kommer att 

hålla i pulspass på skolgården kl 07.50 på morgnarna under våren.  

Rahma Dhraief är vikarie i klass 2A för Gabriella Stertman som är föräldraledig. Kristina Prybil är 

tillbaka och är i 2C. 

 

2. Trafik 

Vi hoppade över punkten då Ann Lindmark inte var närvarande. 

 

3.  Bilfria veckor 

Vi beslutade att ha två bilfria veckor i vår, den 13-24/5. Skolan kommer att ha trafikundervisning med 

barnen under denna period. Vi kommer att bemanna dropoff zonen vissa dagar på morgon och 

eftermiddag under perioden.  

Vi pratade om att kontakta bmx/skateboardkillarna som var här förra året för att ev. göra om det i år 

också, inklusive cykelfixarstation osv.  
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4. Årskursombudsmöte april 

23 april, 18-19.30. Punkter att ta upp på mötet beslutades till 1. Besök till ateljén. 2. Skolans 

trygghetsarbete, information av kurator Eva Lejon. 3. Frågor av generell karaktär. 4. Förberedelser 

inför Vinsta Grundskolans dag. 

 

5. Vinstaskolans dag 

Chokladhjul, hoppborgen, banderoll. Vi kontaktar Babak angående sakerna. 

 

6. Höstens årsmöte 

Årsmötet blir runt den 25e september. Förslag på ämne: Anna Nottberg, Vinsta grundskolas 

bibliotekarie, om vikten av läsning. Mimmi frågar Anna om hon vill prata. 

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

Interna frågor för styrelsen 
 

Ekonomi  

Henrik gav oss en uppdatering om statusen på ekonomin. 

Vinstadagen  

Vi skickar ut inbjudan till årskursombudsmötet v 13. Malin kollar upp skicket på chokladhjulet. Martin 

J frågar brandkåren. Henrik köper fika till årskursombudsmötet. Annika Wallin har skickat 

sammanställningen från 2018 års Vinstadag.  

Höstens årsmöte  

Vi ska kontakta valberedningen i god tid inför årsmötet angående eventuella nyval till hösten.  

 

Föräldravandringar  

Nya ryggsäckar är inköpta med vår logga på, ryggsäckarna innehåller västar, infokort och ett första 

hjälpen kit.  

 

 

Sekreterare     Justerat av ordförande 

 

 

Ann Sundberg     Malin Hult 

 


