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Skolan information
Tobias och Fredrik gav information från skolan. Det har varit mycket information om
Stockholms skolor i media den senaste tiden på grund av skolplattformen och ekonomin. Att
ekonomin är ansträngd i skolorna förklarade Tobias med att alla datorer och system har bytts
ut under detta år (2019) och att alla skolor i och med detta i Stockholm kommer visa
minusresultat (mer eller mindre). Vinstaskolan har buffert och berörs inte av
besparingsåtgärder såsom vikariestopp osv. som flertalet andra skolor. På grund av de nya
datorerna och nya systemen så har man under hösten även haft tekniska problem med Ipads
vilket gjort att man inte jobbat med dessa under denna period under lektionerna. Man hoppas
ha löst problemet till efter höstlovet.
I övrigt har det skett organisationsförändringar på Östra där mycket ny personal har slutat och
kommit in under hösten. Bland annat har en ny musiklärare för mellanstadiet anställts och en
ny bibliotekarie söks då den nuvarande (Anna Nottberg) istället blir kommunikatör och ITsamordnare.
Trafik
Fredrik berättade att nya kompletterande cykelställ är beställda och att målning av drop-off
zonen ska göras snarast.
Återkoppling – Hur gick det med….
•

•

Bilfria veckorna – Fungerade bra. P4 Radio kom ut och intervjuade VGFF, barn och
skolpersonal. VGFF önskar att skolan pratar med eleverna om de bilfria veckorna
strax innan och under de äger rum för att kanske lyfta och sprida engagemanget än
mer till föräldrar.
VGFFs medverkan i föräldramötena – Önskemål från VGFF att föräldramötena ska
läggas tidigare under höstterminen än i år, dels för att få ut informationen tidigare till

•

•

föräldrarna dels för att inte krocka med VGFFs årsmöte/föräldrakväll som var samma
vecka.
Att utse och få in uppgifter om nya årskursombuden – De flesta klasser valde troligen
ombud direkt vid föräldramötet som det var tänkt, men det tog lång tid innan VGFF
fick uppgifterna och många årskurser har ännu inte kommit in med uppgifterna. VGFF
behöver skolans hjälp med detta. VGFF kan hjälpa till genom att ge mentorerna lappar
med information som kan ges till föräldrarna vid föräldramötena.
Föräldrakväll/årsmöte – det var mycket lågt deltagande i år och anledningen till det
diskuterades. Bidragande orsaker kan ha varit att det var för nära inpå föräldramötena,
problem med att få ut informationen och/eller ämnen på föräldrakvällen som inte
lockade så många.
Det diskuterades förslag på ämnen som påverkar många, såsom arbetet med
Förbifarten som tidigare har tagits upp på föräldrakvällen. Kanske dags att ta en repris
på detta? Gällande problemet med att få ut informationen till alla föräldrar meddelade
Fredrik att funktionen ”Rektorsknapp” eventuellt skulle kunna användas – en funktion
där informationen kommer ut till alla föräldrar via mail.

Höstens årskursombudsmöte
Datumet för mötet har tidigare satts till den 12/11 kl. 18-19.15. Tobias kom med förslag på
punkter som kan tas upp på mötet:
• Lexplore – en demonstration av skolans nya IT-verktyg för att kartlägga läsförmågan
och kunna sätta in rätt stöd och stimulans för att främja läsningen
• Skolledningen informerar - bland annat vad som är känt om planerna med att utöka
Östra till en F-6 skola
• Allmän feedback om Skolplattformen. Martin G erbjöd sig att göra en enkät med
frågor om hur Skolplattformen fungerar till mötet.
Malin gör en inbjudan till mötet och skickar till Tobias och till årskursombuden för utskick till
föräldrarna.
Månbilsbanan
Fredrik informerade att skolan har fått en offert på 25 000 kr på en stålcontainer för förvaring
av månbilarna. Styrelsen vill avvakta beslut om att vara med att sponsra den, beroende på
planerna för vad som händer med en eventuell årskurs 6 eftersom en nybyggnation på platsen
skulle riskera att månbilarna inte kan användas på samma plats som nu.
Mellis och miljötänk
En fråga har ställts till skolledningen av en förälder och ett barn angående skolans
hållbarhetstänk vid användning av engångsartiklar vid mellis. Tobias informerade att skolan
nu diskuterar hur man ska minska användningen av engångsartiklar vid mellis, då endast en
mindre diskmaskin finns på Klubben.
Jämställdhetspolicy på skolgården

Frågan kring en utformning av skolgården som inkluderar alla lyftes redan 2018 och skolan
skulle kontakta SISAB för planering av skolgården. Frågan kvarstår och Fredrik lyfter frågan
igen med förvaltningen.
Tobias informerade om att skolan sedan efter sommarlovet får besök varje onsdag av
Djurgården som spelar fotboll med barnen på lunchrasten. Detta görs på ett sätt så att alla barn
som vill kan vara med.
Övriga frågor
Fredrik informerade att han i sin roll som systematisk brandskyddsansvarig letar efter ny
uppsamlingsplats på skolan för att brandbilarna ska komma fram lättare vid eventuell
utryckning.
Styrelsen tog upp en fråga gällande kontaktuppgifter till lärarna på Skolplattformen. Tobias
meddelade att man ligger efter med uppdatering av kontaktuppgifter efter
organisationsförändringar nu under hösten men att man annars kan hitta uppgifterna på
Skolplattformen under ”dokument”.
Interna frågor VGFF
Nyrekryteringar inför nästa läsår. Till hösten 2020 avgår flera medlemmar ur VGFFs styrelse
då de inte kommer ha barn på skolan längre, vilket innebär att nya intresserade föräldrar
måste hittas till styrelsen. Däribland en ny kassör, en ny revisor och en ny vice
ordförande/föräldravandringsansvarig.
Medlemsantal. Henrik informerade att endast 1/3 av föräldrarna är medlemmar vid tidpunkten
för mötet, jämfört med ca hälften av föräldrarna förra året vid samma tidpunkt. Hur får vi in
fler medlemsavgifter? Hur ökar vi intresset för föreningen? Vi ska göra utskick med QR-kod
och försöka sprida info om Facebooksidan.
Informationsutskick till föräldrarna. Hur ska vi/VGFF nå ut med information till föräldrarna
då Skolplattformens information inte verkar nå alla? Årskursombuden får fortsättningsvis
också sprida informationen till sina årskurser i komplement till Skolplattformen.
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