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Protokoll styrelsemöte  
Vinsta grundskolas föräldraförening 
 

Plats:  Vinsta grundskola östras personalrum 

Datum: 2019-08-20 18-19.50 

Närvarande: Malin Hult  Ordförande VGFF 

 Henrik Björnek Kassör 

 Martin Jonsson Ordinarie Ledamot  

 Martin Gustafsson Ordinarie ledamot 

 Ann Lindmark  Ordinarie Ledamot 

 Peter Eliasson  Ordinarie ledamot 

  Nina Alshammar Rektor 

 Mimmi Ljungberg Biträdande rektor 

Frånvarande:  

 Ann Sundberg  Sekreterare  

 Jenny Hellstenius Suppleant 

1. Skolans information 

Mimmi och Nina gav information från skolan. 

• Skolan har köpt in ett tekniskt verktyg för att tidigare kunna identifiera elever som 

behöver extra hjälp med läsning och läsförståelse. Verktyget heter Lexplore och ska 

användas av årskurs 2, 3 och 4 under hösten. 

• Alla Barn i Centrum (ABC)-kurser kommer att hållas på skolan under läsåret. Kurserna 

ska vara ett stöd i föräldrarollen. Årskurs 2, 4 och 5 under hösten, årskurs 1 och 3 till 

våren. Det kommer att finnas 12 platser varje termin. 

• Sommarfritids. Mimmi poängterade hur viktigt det är att man hör av sig om man har 

anmält sig till klubben eller sommarfritids och sedan får ändrade planer. I år var det 

95 barn anmälda sista veckan varav 20 kom. Det innebar att det lagades mat för 75 

barn i onödan och att det var personal där som i onödan kanske inte hade fått 

semester beviljad.  

• Nina presenterade sig och berättade att hon närmast kommer från 

Maltesholmsskolan (årskurs F-6 + en grundsärskola) där hon trivdes bra, men att hon 

fick frågan om att börja på den större Vinstaskolan och tyckte att det lät intressant. 

Hon känner också vår förra rektor Fredrik sedan tidigare och de har samarbetat 

mycket, så överlämnandet har gått bra. 

• Tobias Södlind har nu fast tjänst som biträdande rektor för åk 3-5 och Klubben på 

Vinsta grundskola östra. 

• Den administrativa chefen Anna Wadenhed slutar den sista september. Ny 

administrativ chef blir Fredrik Stolpe som närmast kommer från Vällingbyskolan. 

• Vi får en ny kurator på Östra också, Danielle Bohman, också från Vällingbyskolan, 

som kommer att arbeta två dagar i veckan hos oss. Hon är en erfaren kurator och 

kommer att samarbeta med Eva Lejon som i sin tur främst kommer att arbeta på 

Vinsta grundskola västra framöver. 
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• Carolin som kommer från Trollbodaskolan är nyanställd som specialpedagog för åk F-

2. Ellen Lindberg finns kvar sedan tidigare och har åk 3-5. 

 

2. Förberedelser inför föräldrakväll/årsmöte 18 september 

Förberedelser pågår. Bland annat ska vi se om årskurs 4 vill sälja korv och fika. 

 

3. Föräldramöten 

Malin frågade om datum för höstens föräldramöten. De finns i informationsfoldern skolan 

delade ut vid skolstart och på Skolplattformen under ”Kalendarium”, allra längst ner på sidan 

om man använder appen i telefonen (inte i skolplattformens kalender). 

 

4. Dela epostadresser 

Mimmi berättade att numera finns det en funktion på Skolplattformen där man kan dela sin 

epostadress, telefonnummer och adress med samtliga föräldrar i klassen. Bra för 

kommunikation från tex årskursombud till övriga föräldrar i klassen. Man fyller i sina 

inställningar under Kontakt. VGFF ska hjälpa till att sprida informationen om detta. 

 

5. Datum för höstens VGFF-möten 

Skolledningen bekräftade de datum för läsårets VGFF-möten som bestämdes innan 

sommaren.  

              18 sep   (v 38)     - årsmöte i matsalen, kl 17.30-20 
              15 okt v (v 42)     - ordinarie möte, tis kl 18-19 
              12 nov   (v 46)     - årskursombudsmöte, tis kl 18-19.30 
               10 dec   (v50)     - ordinarie möte, tis kl 18-19 
  
              vt 2020: 

       4 feb         (v6)      - ordinarie möte, tis kl 18-19 
  3 mars    (v 10)     - ordinarie möte, tis kl 18-19 

            21 april    (v 17)     - årskursombudsmöte, tis kl 18-19.30 
            27 maj     (v 22)     - Vinstadagen, on kl 18-20(?).  
 

 
6. Trafik 

Det blir bilfria veckor (cykel- och promenad-veckor kanske är ett bättre namn?) vecka 36-37 

(2-13 september). Malin ska maila årskursombuden och fråga om de kan tänka sig att hjälpa 

till att stå i zonen och påminna. 

 

Peter har ev sett nya cykelställ i förrådet där hoppborgen förvaras.  Mimmi undersöker om 

de kan monteras. 

 

Mimmi informerar att Babak så snart han hinner ska måla rutor i avlämningszonen vid 

Vinstavägen så att det blir ännu tydligare att man inte får parkera där. 

 

7. Övrigt 

Malin ber Mimmi påminna lärarna att det finns bidrag att söka för kulturaktiviteter för 

årskurserna. Gärna redan under hösten då flera årskurser inte hann göra utflykter under 

våren förra året. 
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Interna frågor för styrelsen 

8. Inför årsmöte 

Vi behöver ytterligare en styrelsemedlem för att vara fulltaliga under hösten. Malin har några 

kandidater hon ska prata med. Det är bra om det är någon som har yngre barn – vi behöver 

göra ett ”generationsskifte” i styrelsen. Kassörsposten behöver också tas över snart. 

 

9. Föräldravandringar 

Datumen för höstens föräldravandringar bestämdes. 

Årskurs Datum 

5 27 sep och 28 sep 

4 4 okt och 5 okt 

3 11 okt och 12 okt 

2 18 okt och 19 okt 

1 8 nov och 9 nov 

F 15 nov och 16 nov 
 

 

Vid protokollet    Justerat av ordförande 

 

 

Martin Jonsson    Malin Hult 

 


