
Protokoll VGFF styrelsemöte 
Datum: 20191210    klockan: 18.00 – 19.00 Personalrummet på Östra.  

 

Närvarande från styrelsen och skolan:  

Malin Hult                  Ordförande VGFF   

Henrik Björnek           Kassör   

Emelie von Krusenstierna       Sekreterare   

Martin Gustafsson         Ordinarie ledamot   

Martin Jonsson               Ordinarie ledamot  

Peter Eliasson              Ordinarie ledamot   

Mimmi Ljungberg                   Biträdande Rektor Vinsta grundskola östra  

Karl-Johan (Kalle) Hovell      Fritidsledare årskurs 3, gruppledare ABC 

Fredrik Stolpe                         Administrativ chef 

 

Skolan information 

Kalle informerade om ABC (kurs i föräldraskap). Han är själv gruppledare för detta och 

utbildar föräldrar till barn i Vinsta grundskola Västra. Utbildningen är ett samarbete skolan 

har med socialtjänsten för att hjälpa, vägleda och tipsa föräldrar.  

Anmälan görs på: www.allabarnicentrum.se.  

Utbildningen är fördelad på 4 tillfällen á 2,5 h. Båda föräldrarna behöver inte delta samtidigt.  

Mimmi återkommer med datum. 

Det finns även en fortsättningskurs för föräldrar till äldre barn/tonåringar. 

Önskemål och förslag från styrelsen var att skolan informerar om detta på höstens 

föräldramöten. 

 

Mimmi informerade om publicering på skolplattformen som kommit ut dagen innan (9/12-19) 

gällande 2 lågstadieelever som blivit förföljda av ungdomar på hemvägen och blivit erbjudna 

godis. Barnen kom hem välbehållna. 

Polisanmälan är gjord.  

 

Trafik 

Nya cykelställ är monterade. Zonen kommer målas när det blir varmare väder. 

 

Återkoppling – Hur gick det med…. 

• Lexplore – screening och omscreening utfört. Skolan ser över eventuell fortsättning 

framöver.  

• Skolplattformen – enkäten som gjordes på årskursombudsmötet är sammanställd och 

läggs upp på VGFFs hemsida. VGFF påtalade också vikten av att skolan inte lägger ut 

akut information på skolplattformen som enda informationskälla pga. fördröjning vid 

publicering. Skolan tar med sig frågan.    

• Läxpolicy – diskuteras i arbetslagen och bör finnas något framme under våren 2020. 

• Mellis på Klubben (miljö-/och hållbarhetstänk) – Det flesta engångsartiklarna är nu 

utbytta och resterande ska inom kort vara borta. 

http://www.allabarnicentrum.se/


 

Mötestider under det fortsatta skolåret 

Mötesdagarna inför vårteminen 2020 justerades något då skolledningen har svårt att hinna 

med alla möten.  

4 feb             Styrelsen och skolledningen 

3 mars           Skolledningen kommer inte kunna delta, styrelsen ses vid behov 

14 april         Årskursombudsmöte 18-19.30 (vaktmästaren kan inte delta för avstämning) 

27 maj          Vinstadagen (lärarna kan delta mellan kl. 18-19) 

2 juni            Styrelsen och skolledningen kl. 07.30 

 

Årskurs 6 

Mimmi informerade att efter en dom om förtur så har skolregelverket ändrats och barn i Östra 

blir därmed inte längre automatiskt antagna till Västra utan måste söka skolan aktivt som alla 

andra elever, senast den 15e januari inför nästa läsår. Information om detta har skickats ut till 

berörda vårdnadshavare. Mimmi förtydligar också att syskonförtur endast gäller till årskurs 2 

(för Stockholms stad) i grundskolan.  

 

Snöröjning/Halkbekämpning på skolgården 

Halkbekämpning och snöröjning utförs av SISAB.  

Vid halka spärras kullen och längdhoppsbanan (grusad bana mot Vinstavägen) av.  

SISAB har 2 h inställelsetid för istappar.  

Sandning och plogning utförs i stråk endast, INTE hela skolgården.  

VGFF önskar att man ser över vilka behov som finns för snöröjningen och att den utförs i tid 

för att undvika skador hos elever och lärare.  

 

Julfika till personalen från VGFF 

Önskas av personalen den 19/12 (skolavslutningsdagen). 

 

Interna frågor VGFF 

Till hösten 2020 avgår flertalet medlemmar ur VGFFs styrelse vilket innebär att nya 

intresserade föräldrar måste hittas. Däribland en ny kassör, en ny revisor och en ny vice 

ordförande/föräldravandringsansvarig. 

 

Stort medlemstapp i föräldraföreningen. Endast 1/3 av föräldrarna är medlem. Hur får vi in 

medlemsavgifterna? Hur ökar vi intresset? Martin G föreslog att verka proaktivt med 

värvningen genom exempelvis bjuda på kaffe + kaka på Vinstadagen för de som betalat in sitt 

medlemskap. 

 

Eventuell migrering av webbhotell ses över pga. de ökade kostnaderna för Wordpress. Skifta 

till one.com? Wordpress har börjat ta ut avgift (8 dollar/månad) för att få bort reklam på 

sidan.  

 

 

Sekreterare Justerat av ordförande 

Emelie von Krusenstierna Malin Hult 


