
Protokoll VGFF styrelsemöte 
Datum: 2020-02-04    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 Jonsson               Ordinarie ledamot  

Peter Eliasson              Ordinarie ledamot   

Sofia Svensson             Ordinarie ledamot    

Nina Alshammar                     Rektor Vinsta grundskola östra  

Mimmi Ljungberg                   Biträdande Rektor Vinsta grundskola östra  

 

Skolans information 

• Mimmi gav en uppföljning av läxpolicyn från tidigare möte: beslut tas under v.7 

gällande den läxpolicy som skolan nu tagit fram då föräldrar upplevt att läxornas 

omfattning varierat kraftigt mellan olika klasser. Policyn innebär en samsyn kring 

omfattning, mening med läxan och hur den kommuniceras.  

• Nina berättade om Rektors uppdrag: Alla rektorer får ett uppdrag som gäller ”sin” 

skola. Det innehåller dels gemensamma punkter som gäller för alla rektorer i 

Stockholms stad men även punkter som gäller deras specifika skola. För Nina och 

Vinstaskolan är några av uppdragen att: höja resultaten i de lägre årskurserna 

(lågstadiet), öka samarbetet mellan fritidshem och skolan och öka elevnöjdindex. 

• Gällande elevnöjdindex så görs det varje år en brukarundersökning för F-klass, årskurs 

2, årskurs 5 och årskurs 8. Mimmi L meddelade att svarsfrekvensen är låg och önskar 

att fler svarar för att undersökningens resultat ska bli mer tydligt och pålitligt. 

 

Trafik 

Flera i styrelsen berättade att det var kaotiskt runt drop-off zonen efter julledigheten. 

Parkeringsvakter från Easypark kom ut under några dagar i januari vilket verkade leda till en i 

alla fall tillfällig förbättring.  

 

Årskursombudsmöte 14 april 

Innehållet i kommande årskursombudmöte den 14e april diskuterades. Skolan ska fundera 

över sina huvudpunkter och återkomma om det. Två möjliga alternativ som togs upp av 

Mimmi var information om ABC alternativt metoden kooperativt lärande. Programmet i stora 

drag beslutades till 

Kl. 18-18.45. ABC- Vad är det? eller Kooperativt lärande 

Kl. 18.45-19.15.  Förberedelser Vinstadagen 2020 

Kl. 19.15-19.30 VGFF extra föreningsmöte 

Kallelse till mötet ska skickas ut under v.10 

 

 

 



Fruktstund och matsäck 

Styrelsen tog upp frågan om fruktstund och matsäck i skolan. I förskoleklass uppmanar man 

till att barnen tar med egen frukt under fruktstunden. Man uppmanar också till egen matsäck 

vid utflykter i flera årskurser. Detta går emot den kostnadsfria skolan och bidrar till 

utanförskap. Skolan berättade att fruktstunden i förskoleklass uppkommit på grund av den 

sena lunchen. Detta kommer man ändra till hösten då förskoleklassen kommer äta lunch först. 

Skolan kommer även hålla med frukt till förskoleklass. Man kommer även vara tydligare i 

sina utskick inför utflykterna med vad man INTE får ta med (chips, godis, läsk, bakelser o.d.) 

samt vara tydligare var man vänder sig om man vill att skolan ska ordna matsäck till barnet. 

 

Kulturbidraget 

Styrelsen informerade skolledningen om vad kulturbidraget kan användas till och hur det söks 

och påminde om att alla årskurser kan nyttja bidraget varje läsår. Under höstterminen 2019 

har en årskurs genomfört en utflykt sponsrad av VGFF. 

 

Information om personalförändringar  

Föräldrar upplever fortfarande att förändringar i personalsituationen vid längre bortavaro inte 

alltid kommer till deras kännedom. Skolan meddelar att de fortsättningsvis kommer informera 

tydligare till berörd årskurs i veckobreven vid större förändringar. 

 

Bilfria veckor i maj 

VGFF ser ett stort behov av bilfria veckor även denna termin. Datumen bestämdes till v.21-22 

(18-29/5). Inför detta ska målningen av drop-off zonen vara klar.  

 

Övriga frågor 

• Skyddsglasögon: Styrelsen påpekade att när barnen spelar innebandy under 

gymnastiklektionerna används inte skydd för ögonen. Risken för skador på ögonen är 

stor i en liten gymnastiksal och all föreningsverksamhet har krav på skydd för ögonen. 

Skolledningen tar med sig frågan om att köpa in skyddsglasögon för dessa aktiviteter.  

 

• Simskola: Skolledningen informerade att skolan kommer sluta med allmän simskola 

för barn i årskurs 2 med start i år. Man kommer utföra simtest på alla barn i början av 

terminen och sen ge simundervisning till de barn som identifierats som ej simkunniga. 

Förändringen sker på grund av den avsevärda tidsåtgången och logistikpusslet med att 

åka iväg med hela klasser till simhallen under terminen. Flertalet barn kan redan 

simma i årskurs 2 och bedöms inte behöva simundervisningen. 

 

Interna frågor VGFF 

Inför årskursombudsmötet 14 april: 

• Förberedelse inför Vinstadagen 2020 såsom tidigare erfarenheter samt kontakt med 

vaktmästare och köket.  

• Extra föreningsmöte kommer hållas sist på agendan för att bekräfta andra 

omröstningen av punkter från senaste årsmötet med förslag på nya stadgeändringar 

 



Den eventuella migrering av webbhotell pga. ökade kostnader (för att få bort reklam) läggs 

ner. VGFF betalar detta tillsvidare.  

 

Kallelse med dagordning för årskursombudsmötet skickas ut under v.10 (direkt efter 

sportlovet) i ett medlemsbrev.  

 

Under det kommande styrelsemötet den 3/3 har skolledningen inte möjlighet att närvara. 

Styrelsen (VGFF) beslutade dock om möte utan skolledningen för att diskutera det kommande 

stora styrelseutbytet då flertalet i styrelsen slutar till sommaren. Däribland kassör, sekreterare, 

revisor och webmaster.  

 

 

Sekreterare Justerat av ordförande 

Emelie von Krusenstierna Malin Hult 

 


