
Protokoll VGFF styrelsemöte 
Datum: 2021-03-09   klockan: 18 Via Teams  

 

Närvarande:   Malin Hult - Ordförande 

  Sofia Svensson – sekreterare 

  Mimmi Wallentin – vice ordförande 

  Tobias Södlind – biträdande rektor åk 4–5 

  Fredrik Stolpe – administrativ chef 

Skolans information  
Fredrik informerade om aktiviteter på skolgården utanför skoltid. Man misstänker langning av 
alkohol. Närpolisen är inkopplad och har haft ett ingripande. SiSAB har en extra runda med sina 
vakter och skolan personal tar promenader runt på kvällstid, man har tidigare uppmuntrat föräldrar 
att göra detsamma och har fått in lite tips efter detta. Efter jul har man dock inte fått in några mer 
tips från föräldrarna. Man vill ..göra skolområdet tryggare och mindre attraktivt att vistas på under 
kvällar/helger. Alternativ som utreds är att stänga av internet eller montera ett störande ultraljud 
som uppfattas endast av ungdomar, enligt metod som prövas på andra skolor.  
Skolan har återkommande möten med polisen och socialtjänsten för att kunna lyfta liknande frågor. 

Där får man även veta vad som händer på andra skolor och om polisen eller socialtjänsten har något 

nytillkommet problem.  

 

Tobias informerar om skolvalet, alla som vill och ska har sökt skola nyligen. Så snart får man reda på 

vilka elever som kommer in i förskoleklass inför nästa skolår och även om det är enstaka barn i andra 

årskurser. Man vet i nuläget att man kommer har tre F-klasser, som vanligt. Det finns ströplatser i en 

del andra klasser där man kan ta in elever. Man håller på att ta ställning om man ska ha två eller tre 

klasser i årskurs 4, det lutar åt att kommande årskurs 4 kommer vara tre klasser. Skolan har ansvar 

för att alla i upptagningsområdet söker skola efter åk 5 och kontaktar vid behov föräldrar som glömt 

söka skola. De flesta som går i årskurs 5 nu har sökt till Vinstaskolan Västra till årskurs 6.  

Man har inte något nytt att tillägga om årskurs 6 ska kunna vara kvar, det handlar främst om lokaler. 

Nästa steg tas i höst. Det är utbildningsförvaltningen som tar beslut om vilka skolor som ska utökas, i 

detta fall främst lokalförvaltningen.  

 

Skolledningen kommer att förändras. Cecilia Ideborg börjar 2/5 på Östra som biträdande rektor åk 4–

5 och specialpedagog. Tobias Södlind flyttar över till Västra för att jobba där, främst i högstadiet.  

 
Mobilfri skola, återkoppling 

En fråga som fortsätter att engagera föräldrar är hur det fungerar med mobilerna i skolan. Fungerar 
policyn om att inte använda mobiler under skoltid? Finns det något att göra för att mobiler inte ska 
användas ”i onödan” av barnen för att ringa hem eller någon annanstans under skoltid? 
Föräldrar främst i årskurs 3 där det framkommit funderingar hur det fungerar. Föräldrar upplever att 
eleverna använder telefonerna under dagen. Skolan har inte ändrat någon rutin kring 
mobilanvändning. Lärarna tycker att det är en bra rutin som fungerar. Skolledningen ser efter hur det 
är i årskurs tre som kanske kan avvika för att man inte tycker att det fungerar. Ska barnet ringa hem 
finns det alltid en fritidstelefon att tillgå. Mobilfritt gäller även under fritids. Man får tillbaka sin 
telefon när man ska gå hem. Vi som föräldrar kan uppmuntra våra barn att vänta med alla icke 
nödvändiga samtal till dess.  
 
 
 
 



Årskursombudsmöte 13 april 

Kommer bli via Teams. Upplever att det finns ett behov av att bara ses och kunna prata med 
varandra. Skola har tid avsatt för information och resterande tid till frågor och diskussion. Skolan har 
i nuläget inte spikat något område. Skolan önskar få in frågor innan påsklovet. Skolan föreslår att 
deras informationspunkt ska handla om omdömen i skolan och även om det nya regeringsförslaget 
att införa betyg från årskurs 4. Malin skriver en inbjudan snarast och skickar på remiss till Tobias. 
 
Bilfri vecka under våren, 10 min 

Styrelsen föreslår att vi endast ska ha en vecka i år, 3–7/5. Mimmi har haft kontakt med 
trafikkontorets ambassadör som hade förslag om hur man ska få barnen engagerade, hen kan även 
ha en digital föreläsning för vuxna.  
Skolan ska försöka förlägga det som står i läroplanen om undervisning gällande trafik under denna 
period. Man kan se över om det är något man kan göra i bild och slöjd, beroende om det fungerar 
rent praktiskt. Mimmi skickar de förslag på aktivitet hon fick till skolledningen. Man kan försöka prata 
med barnen om det i skolan och prata positivt om den bilfria veckan. 
 

Vår/höst/vinteraktivitet 

Det beslutas att det inte går att genomföra en Vinstadag i maj. Det diskuterades om man bara kan 
ordna något för barnen, något större till exempel i samband med den bilfria veckan. Ett alternativ är 
att ha det till hösten i stället. För skolans del är det svårt att genomföra under hösten. Tips om 
prylbytardag inför vintersporter och liknande.  
Styrelsen kommer den 27/5 hänga upp alla kläder från upphittat-lådan kring fotbollsplanen för att 
alla föräldrar ska kunna hämta hem borttappade kläder.  
 
Det har kommit in förslag från årskursombud på en digital föreläsning. Primärt till föräldrar men även 
för intresserade lärare. Styrelsen undersöker vidare om det kan arrangeras. 
 

Omdömen årskurs 5 

Finns på två platser på skolplattformen.  
- Under elevdokumentation – skriftliga omdömen och betyg för äldre elever, detta måste göras 

en gång per år enligt skollag. Man når en godtagbar kunskapsnivå, man når mer än en 
godtagbar, når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.  

- Under planering och bedömning. Där ska det uppdateras mitt på höstterminen och mitt på 
vårterminen. En tregradig skala 1. Insats krävs. 2. Godtagbara. 3. Mer än.  

Är samma skala men dokumenteras på olika sätt. Enligt lag måste skolan bedöma i skriftliga 
omdömen minst en gång per år, dessa sparas och arkiveras. Under planering och bedömning så är 
det löpande under terminen. Skolan behöver bli bättre på att dokumentera på ett likvärdigt sätt när 
de skriver i fritext. Inga omdömen i f-klass.  
 

 

I nuläget inga betyg i årskurs 5. I samband med att man har satt ovan omdömen på eleverna så har 

eleverna ibland själva funderat över vad det är som har gjort att man har fått ett visst omdöme och 

vad man behöver göra för att få ett annat omdöme och ett högre resultat. Det har funnits enstaka 

prov där man har graderat in i tre fält för olika resultat men inte kallat det betyg, det har varit ett 

prov som har tagits ur en lärobok. Lärarna i årskursen känner inte igen att de har haft betygsamtal. 

Man har inte haft samtal med hela klassen men svarat på frågor som enskilda barn har ställt.  

 

Punkterna kommer tas upp under årskursombudsmötet i april.  

 

Övriga frågor, 5 min 



Fredrik informerade:  

Skolan har tömt en bod på skolgården där månbilarna nu förvaras. Behovet av en ny bod är inte akut 

längre. Bilarna används ibland på månbilsbanan och ibland på skolgården.  

 

Alla entréportar kommer att bytas. Taket på idrottssalen ska bytas men det kommer inte att påverka 

verksamheten. Man vill ha mer konstgräs bredvid fotbollsplanen, där det nu är en grusplan. Man 

kommer även se över buskarna i de befintliga rabatterna.  

 

 

 

 

 

Sekreterare:                                                Justerat av: 

 

 

         Sofia Svensson                                                    Malin Hult 


