
Protokoll VGFF styrelsemöte 
Datum: 20190604     klockan: 18.00 – 19.00. Personalrummet på Östra.  

 

Närvarande från styrelsen och skolan:  

Närvarande: Malin Hult  Ordförande VGFF 
Peter Eliasson  Ordinarie ledamot 
Martin Gustafsson Ordinarie ledamot 
Martin Jonsson Ordinarie ledamot 
Ann Sundberg  Sekreterare 
Ann Lindmark  Ordinarie ledamot 
 
Annika Wallin  Valberedningen 
 
Fredrik Boström Rektor 
Mimmi Ljungberg Bitr. rektor 
Tobias Södlind  Bitr. rektor 
 

Frånvarande: Jenny Hellstenius Suppleant 
 Henrik Björnek Kassör 
 
1. Skolans information 

Bitr rektor Mimmi Ljungberg informerade om att skolan under hösten ska arrangera ett 
utbildningsprogram för intresserade föräldrar i Vinsta grundskola östra. Programmet heter ABC vilket 
står för Alla barn i centrum.  Det har tagits fram av Solna stad och är ett forum där båda föräldrarna 
till respektive barn deltar. Man utbyter erfarenheter med andra föräldrar i en grupp och varje träff 
har ett visst tema (Att visa kärlek, Att vara med, Att visa vägen, Att välja strider) och leds av en 
utbildad gruppledare. Utbildningen kommer hållas av skolkurator Eva Lejon, och det blir fyra träffar 
förlagda på kvällstid. Mer information kommer på föräldramötena i höst.  
 
Mimmi Ljungberg kommer att träffa Djurgårdens fotbollsförening för att ev få till en fotbollsskola på 
Östra en dag i veckan under en termin. En offert skall tas fram för detta av DIF. Tanken är att alla som 
vill ska få vara med. Tiden för fotbollsskolan ska vara när klasserna disponerar fotbollsplanen. 
VGFF förde fram att det är viktigt att fokus är att alla barn, särskilt tjejerna som man upplever sällan 
deltar på fotbollsplanen, ska uppmuntras att delta.  
 
Läget på bemanningsfronten är lugn, en förskolelärare är på väg in till hösten. En till kurator stärker 
upp, två dagar i veckan kommer hon att finnas på Vinsta grundskola östra. 
 
Det diskuterades om det är möjligt att skolan gör ett tillägg i sin informationsfolder som kommer ut 
till terminsstarten för att de föräldrar som vill ska kunna dela emailadresser med andra föräldrar på 
skolan. På grund av GDPR är det inte möjligt att dela adresserna utan godkännande.  
 
2. Trafik 
Ann L informerade om trafiken. De bilfria veckorna som arrangerades tillsammans av VGFF och 
skolan i maj fungerade bra, men effekten av bilfria veckor förefaller vara större under hösten. VGFF 
och skolledningen bemannade zonen under flera morgnar. Zonen skall rutmålas för att tydliggöra att 
det råder stoppförbud där. Flera cykelställ finns som ska monteras av SISAB.  
 
3. Återkoppling 
Malin återkopplade kring årskursombudsmötet och Vinsta grundskolas dag.  



Informationen om skolans förbättrade trygghetsarbete på årskursombudsmötet var bra. Skolan får in 

ca 1 ½ kränkningsanmälan i veckan och rektor läser alla. Trygghetsarbetet har pågått med den här 

rutinen sedan i januari.  

 

Vinsta grundskolans dag föll mycket väl ut. Aktiviteterna var mycket bra spridda på skolområdet. Den 

är mycket uppskattad hos barn och föräldrar. Till nästa år ska vi gå igenom hur iordningställandet ska 

ske i slutet av kvällen (städutrustning och soppåsar så att vi kan tömma de små som är utspridda runt 

skolområdet).  

 
4. Månbilsbanan 
Annika tog upp att det upplevs att banan och bilarna används alltmer sällan, kanske på grund av att 
de är tunga att flytta på. En uppställningsplats (förvaringsbod) behövs så att eleverna lätt kommer åt 
dem. Skolan tar fram en offert som VGFF ev kan sponsra.  

 
5. IUP:erna på Skolplattformen 
Annika undrade om alla föräldrar kan läsa IUP (individuella utvecklingsplaner) för sina barn på 
Skolplattformen. Tobias informerade att det är en miss att det inte går att läsa IUP på 
skolplattformen. Det ser också olika ut beroende vem eleven har som mentor. I augusti ska 
riktlinjerna för detta diskuteras bland mentorerna så att alla gör lika. De internationella proven finns 
ute, det är bestämt av Stockholms stad och det skall vara en indikation på hur det går för den 
enskilda eleven.  

 
6. Planering inför hösten 
Skolan kommer snart publicera datumen för höstens föräldramöten på Skolplattformen.  
Det beslöts att höstens bilfria veckor kommer äga rum under v 35-36 som förra året. Det vore bra att 
få fler föräldrar engagerade under dessa 2 veckor. Vi ska undersöka om vi kan ha ett cykelevent 
någon av kvällarna.  
Vi beslöt att erbjuda årskurs 4 sälja att sälja fika på VGFF årsmöte/föräldrakväll. Förslag på 
dagordning för kvällen:  17.30 Rundvandring på skolan, 18.00 Föredrag, 19.00 rektor Nina 
Ahlshammar, 19.15 Årsmöte, 19.45 slut. 

 
7. Övriga frågor 
Ann L undrade om sig skolans personal använder gula västar när de är ute bland eleverna på rasten. 
Skolledningen bekräftade detta.  

 
Fredrik tog upp att skolan och polisen behöver få till ett bra samarbete om något händer i skolan 
eller närliggande skolor. Det är alltid en avvägning hur det skall kommuniceras till föräldrarna om 
något har hänt i närområdet, det är lätt att det uppstår rykten som inte stämmer med verkligheten. 
Skolan går ut med relevant information om något har hänt som är av betydelse för vårdnadshavare 
och elever att känna till.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare    Justerat av ordförande 
Ann Sundberg    Malin Hult 


