
Protokoll VGFF styrelsemöte 
Datum: 7 maj 2020.   Mailmöte.  

Skolledningens information och svar på frågor från VGFF i kursiv stil. 

 

Deltagare styrelsen: Malin Hult, Sofia Svensson, Emelie von Krusenstierna, Martin Jonsson, 

Martin Gustafsson, Henrik Björnek, Peter Eliasson 

Deltagare skolledningen: 

Mina Ljungberg, Tobias Södlind, Fredrik Stolpe och Nina Alshammar  

 

Skolans information 

I slutet av april hittades ett läckage mellan idrottssalen och förskoleklassens byggnad. Detta 

behövdes åtgärdas på en gång vilket åtgärdas just nu. 

 

Under våren pågår ett tillgänglighetsprojekt på Östra. Det innebär att öka tillgängligheten 

för funktionsnedsatta. Arbeten som görs är upphöjning av mark mellan matsal och 

huvudentrén, hörselslingor i alla publika utrymmen samt ny handikapptoalett. Under 

sommaren kommer taket på idrottssalen att renoveras och nya portar bytas ut. 

 

Inför höstterminen kommer det bli en ny uppdelning mellan de biträdande rektorerna på 

Östra. Mimmi Ljungberg kommer att ha ansvar för åk f-3 och Tobias Södlind åk 4-5 och 

klubben samt ett större ansvar för administrativa uppgifter 

 

Inför hösten kommer Östra att gå ner en klass då vi endast kommer 2 klasser i årskurs 4. 

Ifousprojektet kring samverkan mellan skola och fritids kommer att fortsätta. Vi kommer även 

att påbörja ett projekt som kallas BLIVA. Detta står för Behovsdrivet lärande med innovativa 

verktyg och arbetssätt. Detta är ett EU-projekt som finansieras av Europeiska socialfonden 

och kommer pågå i två år. Skolan kommer i detta projekt ha fokus språkutvecklande 

arbetssätt. 

 

Trafik 

Återkoppling angående zonen: styrelsen tycker att det trevligt att se att zonen nu blivit 

gulmålad! 

Kan vi ha bilfria veckor som tidigare bestämt v. 21-22 (18-29/5)? Kommer skolan i så fall 

informera eleverna om det och ha något inslag av trafikundervisning under denna tid som 

vanligt? 

Vi kan ha bilfria veckor och kan informera via Skolplattformen. Återkom med den information 

ni vill att vi publicerar. Babak kommer hänga upp banderoller. 

Tyvärr kommer inte lärarna att kunna få in trafikundervisning i år med tanke på det extra 

arbete de idag gör pga Covid-19. Lärarna hade trafikundervisning i höstas under de bilfria 

veckorna. 

 

 

 

 



Informationsblad till blivande F-klassföräldrar 

Kommer blivande F-klassföräldrar till skolan på besök under maj som tidigare informerats, 

eller är det ändrat? VGFF skulle gärna få ett infoblad distribuerat till föräldrarna med skolans 

hjälp om det går. Vi kan skicka ett infoblad för distribution snarast.  

Vi har ställt in besöket i vår, men ni är välkomna på föräldramötet i höst. Vi återkommer med 

datum. 

 
Läxpolicyn  

Är den läxpolicy som skolan jobbat med under hösten beslutad, implementerad och klar? 

Skolan meddelade på styrelsemöte daterat 2020-02-04 att beslut skulle tas under v. 7 men 

VGFF har inte sett den och den har inte kommunicerats ut till föräldrar. 

Vi visade Läxpolicyn för er i Vgff när vi sågs sist och den arbetar lärarna utifrån. Vi tänker 

att vi presenterar den på höstens föräldramöten. 

 
Besvara lovschema 
Sista svarsdag för "Besvara lovschema" på skolplattformen är normalt en fredag. Skulle 
det gå att framöver sätta sista svarsdag till en söndag istället? Då har alla familjer en helg 
till på sig att svara utan att det kostar skolan något. För det finns väl ingen fördel med att 
svaret finns hos skolan redan på lördagen? 
Vi kan ändra det till en söndag istället för kommande lov. 
 
Information om vad fritids och klubben gör 
I vissa årskurser önskar man ha mer information från fritids om vilka aktiviteter som pågår, 

det finns många bra exempel såsom att DIF som kommer och spelar fotboll, pingisträningar 

osv som inte kommer till föräldrarnas kännedom. Och gärna information om hur det går med 

trivselledarna: Hur går det? Vad gör de? Detta gäller även aktiviteter på Klubben. Idag skrivs 

planerade aktiviteter endast upp på tavlan i hallen och många barn går hem själva, så få 

föräldrar ser information på tavlan. Man önskar få veta i utskick från Klubben i förväg vad 

som ska hända. 

Denna fråga tar vi med till personalen på fritidshemmet och klubben för att diskutera fram en 

bra lösning. 
 
Information från skolan 
Det vore också bra om vårdnadshavarna fick lite mer generell information om vad som händer 

på skolan i rektorsbrev – om till exempel vad som pågår på skolgården på Östra 

(grävmaskiner), ny läxpolicy, nyanställda medarbetare på skolan, berätta om 

satsningar/visioner/fortbildningar för personal osv. Vi vårdnadshavare vill veta! 

Rektor/skolledning publicerar ett brev en gång per termin riktad till hela skolan där vi skriver 

om både Östra och västra. Utöver det så kommer info i veckobrev och från och med hösten 

från fritids och klubben.  

 
Möjlighet till dialog med skolan   

Flera årskurser efterlyser större möjligheter att prata med skolan under skolåret. Ett förslag är 

att det vid varje årskursombudsmöte ges mer tid än tidigare för att ta upp frågor från föräldrar. 

På senare tid har mötena mest gett möjlighet att få information från skolan och tiden har inte 

räckt till för punkter från föräldrarna. Kan vi se till att vika en stund (halva tiden?) åt frågor 

som föräldrar önskar ta upp på respektive möte? I första hand föranmälda punkter, då det blir 

ett bättre samtal om de kan förberedas innan. 



Ett relaterat önskemål är om det finns möjlighet att ha ett föräldramöte på våren också – med 

bara årskursen och mentorerna? Inte i matsalen, då blir gruppen för stor för att få till en bra 
dialog. 

Vi kan vika mer tid till detta på årskursombudsmötet. Det som är viktigt är att punkterna är 

föranmälda så vi kan förbereda ett svar och att frågorna är generella, inte elev och 

personalriktade frågor. 

Vi kommer inte ha föräldramöten på våren utan de kommer ligga på hösten där vi ser till det 

även finns tid för respektive klass i sina klassrum. 

 
Städning av gymnastiksalen  
En förälder har hyrt gymnastiksalen flera gånger privat och städningen upplevdes inte 
vara väl utförd. Detta lär ha tagits upp på elevråd i skolan också. Vad vet skolan om 
städningen i gymnastiksalen? 
Städning sker på morgnarna. 
 
Samarbete med "Håll Sverige rent"  
Har skolan funderat på att vara med i Håll Sverige Rents aktivitet Skräpplockardagarna? 
Det innebär att klasserna städar i sitt närområde i samarbete med Håll Sverige rent. Det 
bidrar till elevernas medvetenhet om att hålla rent efter sig själva och en hållbar 
utveckling och miljötänk. Där skulle eventuellt VGFF kunna gå in med belöning till 
klasserna, tex. bidrag till en gemensam aktivitet av något slag eller lekutrustning osv. 
Hsr.se har information om skräpplockardagarna men också mycket information och tips 
på relaterade aktiviteter för elever i alla åldrar och i alla ämnen. 
Skolan har detta inplanerat den 14 maj för alla elever på östra. 
 
Planteringsytorna kring skolan. 
Idag dagsläget är det bara jord/lera/sten på planteringsytorna kring skolområdet.  Ett 
förslag är att plantera nytt där och låta barnen vara med och plantera. Eller kan man 
göra något annat med ytorna om man inte planterar växter där? 
Det är SISAB som ansvarar för planteringarna. Vi har tagit önskan om att få dessa 
uppfräschade. Vi tar upp frågan med SISAB igen. 
 
Läktare till fotbollsplanen  
Ett förslag på utveckling av skolgården kan vara en läktare i anslutning till 
fotbollsplanen. Dels för att sitta och hänga dels för att sitta och titta vid evenemang av 
olika slag. Eller som klätteryta för de yngre barnen. Finns det med i planering av 
skolgården? 
I dagsläget är inte det inplanerat.  
 
Belysning på skolgårdens framsida 

En förälder mailade och frågade hur det går med belysningen på skolgården, ffa lekytorna: 

Fotbollsplan, pingisbordet, lekställningen vid Raketen. Tidigare rektor Fredrik nämnde att 

skolan själva kanske skulle sätta upp en extra lampa på framsidan.  

SISAB har under tidig vår sett över belysningen och uppgraderat fasadbelysningen. 

 
Låsa grindarna/sätta upp låsbara pollare 
Har skolan funderat på att på något sätt hindra fordon att köra in på skolgården på helger och 

kvällar då det gör gården otrygg? 

Vi tar med oss frågan och hör efter med SISAB. Vi vill också att det ska gå att låsa. 
 



Nästa termins planering 

Förslag på datum för årsmöte/föräldrakväll i höst? (förutsatt att hälsoläget gör det möjligt att 

arrangera förstås). Förra året var det 18e september, samma vecka som föräldramötena vilket 

var lite oturligt. Någon gång mellan 20-30 september skulle vara bra. 

Förslag på föreläsning under kvällen: enligt en föreläsning på Spångafolkan förra året; ett 

förslag på föreläsare är Försvarsutbildarna: ”För din säkerhet! är en informationsträff där du 

får lära dig vad du kan göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället. Framförallt 

hur du redan idag kan förbereda dig.” Gratis föreläsare. 

https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/for-din-sakerhet/  

Det låter som en bra föreläsning. 

 

Antal möten i övrigt i höst? Förra hösten var mötena enligt följande:  

• 18 september årsmöte/föräldrakväll i matsalen 17.30-20 
• 15 oktober       styrelsen och skolledningen 
• 12 nov                 årskursombudsmöte 18-19.30 
• 10 dec                  styrelsen och skolledningen 
 

Vårt förslag är följande: 

• 29 september årsmöte/föräldrakväll i matsalen 17.30-20 

• 20 oktober       styrelsen och skolledningen – kan detta vara ett frukostmöte? 

• 24 november   årskursombudsmöte 18-19.30 

Vi har tidigare nämnt att vi vill minska antal möten på kvällstid därav dessa datum 

Styrelsens svar: angående klockslag för möte den 20 oktober: Vi återkommer efter 

sommarlovet när vi vet vilka medlemmarna blir i styrelsen och hur våra ev. arbetsscheman ser 

ut för dagen. 

 

Övrigt 

Fråga från oss: 

Ni har tidigare bjudit personalen på tårta vid läsårsslut och vi undrar om ni kommer göra det 

även i år. Vi önskar veta då vi i skolledningen planerar in att bjuda på smörgåstårta och att 

dessa inte ska krocka. Förslag på datum ifall ni kommer bjuda på datum är den 3 juni. 

Styrelsens svar: vi vill gärna bjuda personalen på tårta även i år, och 3 juni blir bra! 

 

----------------------------------- 

Styrelsens interna frågor 

 

Skräpplockardagarna 14 maj 

Eftersom skolan hade inplanerat skräpplockardagar till den 14e maj – Malin frågar 

skolan om det är något särskilt som skulle uppskattas som uppmuntran av eleverna. 

 

Bilfria veckor  

Enligt tidigare förslag ska vi ha bilfria veckor v. 21-22 (18-29/5). Vi brukar då stå på morgnar 

innan skolstart eller eftermiddagar i ”zonen” utanför skolan för att påminna de som skjutsar 

med bil till skolan hur man får använda zonen. I praktiken gäller det mån-ons den 18-20 maj, 

sen kommer Kristi himmelfärd. Klockslag: ca 7.40-8.10 eller 15.45-16.15. Man kan stå själv 

eller två tillsammans, och ha på sig en gul VGFF-väst för att visa vem man är. Meddela gärna 

https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/for-din-sakerhet/


per mail om ni kan vara med och stå i zonen någon/några pass dessa dagar, det brukar göra 

både att trafiken förbi skolan lugnas ner när vi syns där och att några föräldrar får en aha-

upplevelse kring vad som gäller i zonen.   

 

Stadgarna uppdaterade 

Nu har hemsidan uppdaterats med de nya stadgarna.  

Ändringar har därmed skett i paragrafer 7 Valberedning, 8 Styrelsen samt 17 Upplösning av 

föreningen. 

 

Sommartårta till personalen 

Ska vi bjuda personalen på tårta till avslutningen som vi brukar? Ja. 

 

Styrelsen sommaravslutning 

Enligt vårens schema ska vi ha haft terminens sista möte den 2a juni. Även om skolan inte är 

med, är det trevligt att vi kan ha en terminsavslutning och kan förbereda inför hösten. Vilka 

kan komma? Förslag på plats? 

 

Inför höstterminen 

Vi har fortfarande inte någon ny kassör till hösten. Malin kan tänka sig att vara kassör, men då 

behövs en ny ordförande. Att tas upp på sista mötet. 

 

Årsmöte 29e september 

Enligt skolans förslag, kan vi ha årsmötet den 29 september? Enligt stadgarna är det ok fram 

till den 1 oktober. Malin kan kontakta Försvarsutbildarna angående en föreläsning då. 


