
Årskursombudsmöte 23 april 2019 
VGFF årskursombudsmöte klockan 18.00 – 19.50. Personalrummet på Östra.  

 

Närvarande från styrelsen och skolan:  

Malin Hult            Ordförande VGFF   

Henrik Björnek     Kassör   

Ann Sundberg       Sekreterare   

Martin Gustafsson Ordinarie ledamot   

Ann Lindmark       Ordinarie ledamot    

Martin Jonsson      Ordinarie ledamot  

 Peter Eliasson       Ordinarie ledamot   

Tobias Södlind       tillf. Biträdande Rektor Vinsta grundskola östra  

Eva Lejon              Skolkurator 

Diana Sawma        Lärare i fritidshem och bildlärare 

Jill Kampe             Lärare i fritidshem och bildlärare 

 

Närvarande årskursombud och övriga intresserade föräldrar: 

Tanja Sorjonen                 F-klass ombud 

 Maria Olivares                    Åk 4 ombud 

Anna Emtfors Nilsson         Åk 4 ombud 

Carina Segerlund                 Åk 2 ombud 

Nina Mannberg                    Åk 1 ombud  

Maria Lundström                 Åk 2 ombud 

Cecilia Lundberg                 Åk 3 ombud 

Emilia Carlsten                    Åk 1 ombud 

Emelie von Krusenstierna    Åk 2 ombud 

Cina Seidefors                     Åk 3 förälder 

 

 

Trygghetsgruppen 

Skolkurator Eva Lejon presenterade trygghetsgruppens arbete. Eva arbetar till största delen på 

Vinsta Grundskola Västra, men är på Östra ½-1 dag/vecka. Eftersom behovet är större än så 

kommer en ny kurator att rekryteras till Vinsta Grundskola Östra till hösten. Den nya tjänsten 

är på 40%. 

 

Skolan har under hösten tagit fram en ”Plan mot kränkande behandling” bland annat utgående 

från svar från eleverna om var på skolområdet de känner sig otrygga. Planen kommer att 

finnas tillgänglig på skolwebben från och med vecka 18. Otrygghetsområdena var främst 

toaletterna, fotbollsplanen och matsalen och det kommer att göras insatser för att förbättra 

tryggheten på dessa platser. 

 

Trygghetsgruppen har också sedan i januari en förbättrad rutin för att reda ut situationer där 

barn har känt sig kränkta. Alla sådana fall ska skyndsamt anmälas till rektor av någon som får 

kännedom om det (personal, eleven själv, en annan elev eller en förälder). Sedan ligger det på 



skolans ansvar att ta känslan på allvar, utreda och följa upp. Uppföljningen görs av 

trygghetsgruppen. 

 

Barnen har också efterlyst mer rastverksamhet så nu arrangerar barnen som är trivselledare i 

årskurs tre och fyra tillsammans med en ansvarig pedagog lekar på rasterna varje dag i 

veckan. 

 

Visning av ateljén 

Diana Sawma och Jill Kampe, lärare från fritids/bildlärare, visade skolans ateljé och berättade 

lite om verksamheten där som är under utveckling. Än så länge är det inte så många klasser 

som använder ateljén, men planen är att under sommaren, när det är lite färre barn på skolan, 

testa hur man bäst använder drejskivan (som föräldraföreningen har sponsrat) och brännugnen 

för att till hösten kunna ge alla barn möjlighet att prova dessa. 

 

Övriga frågor 

Fredrik Boström slutar som rektor 

Tobias Södlind informerade om att Fredrik har blivit rekryterad till Rålambshovsskolan då 

rektorn där går i pension. 

Ny rektor på Vinsta grundskola heter Nina Alshammar och är rekryterad från 

Maltesholmsskolan. Nina börjar på Vinsta Grundskola i augusti men har redan påbörjat 

överlämningen från Fredrik så Nina kommer att vara väl inläst när hon kommer. 

 

App till Skolplattformen 

En app till skolplattformen med push-notiser ska komma så småningom, men finns inte 

framtagen än. 

 

Vinsta Grundskolas dag 

Malin Hult gick igenom upplägget för Vinsta Grundskolas dag som äger rum den 22 maj kl. 

18-20. Åk 5 ombud som inte kunde närvara på mötet skulle istället få information senare. 

 

Vinsten från Vinsta grundskolas dag går till föräldraföreningen. Föräldraföreningen kan på så 

sätt stödja aktiviteter som bidrar till att våra barn får en bra skoltid. Dagen tillsammans med 

medlemsavgiften är den enda inkomst som föreningen har. 

 

Förslag på aktiviteter på Vinsta grundskolas dag för respektive årskurs togs upp och 

information innehållande tidigare års erfarenheter delades ut till årskursombuden. Ombuden 

ombads planera för aktiviteterna i respektive årskurs och skicka ut info-mejl till alla föräldrar 

med arbetsschema samt vad var och en ska baka. 

 

Föräldraföreningen har bjudit in brandkåren till Vinsta grundskolas dag, men de kunde inte 

komma. Vi ska göra ett försök med polisen också. 

 

Allmänna tips om Vinsta grundskolas dag var att 

• göra eventuella inköp så billigt som möjligt för att maximera vinsten för våra barn! 



• inte enbart ha godis och annat sött som vinster. Ett förslag är att samla in leksaker (det 

som ett barn har tröttnat på är nytt för ett annat barn) och ha det som vinster.  

• Angående brödförsäljningen: 

o Innehållsförteckning ska finnas på allt bakat! 

o Baka enligt det föreslagna schemat, det går åt massor!  

o Det måste vara hembakat, köpt bröd/fikabröd säljer inte. 

o Undvik nötter och mandel pga. allergier. 

o Gluten- och laktosfritt är populärt. 

o Alla lämnar in det man bakat på morgonen, vid matsalen, onsdagen den 22/5. 

• Följande utrustning finns: fiskdamm, kokplattor, plank att kasta boll igenom, 

chokladhjul, kablar och popcornmaskin (dock viktigt att förpoppa en hel del eftersom 

större delen av försäljningen sker tidigt under kvällen). Vaktmästare Babak kommer 

finnas på plats och kan hjälpa till att hitta sakerna.  Bord tar man från matsalen. 

• Aktiviteterna är ett förslag, det går fint att komma på nytt, men varje årskurs har fått 

sig en plats tilldelad.  

                

• Ta med mynt och sedlar för att kunna växla. 

• Ombuden får gärna använda privat swish om de vill och sedan överföra pengar till 

VGFF. Vi ska inte använda VGFFs nummer eftersom föreningen har en avgift på 2 

kronor per transaktion och det skulle minska vinsten som kommer våra barn till godo. 

• Årskursombuden ska samlas i personalrummet kl. 20.00 vid slutet av Vinsta 

grundskolas dag för att redovisa vinsten. Då får man också tillbaka pengar för sina 

utlägg mot visade kvitton. 

 

Sekreterare Justerat av ordförande 

Martin Jonsson, styrelsen Malin Hult 

 


