
Protokoll styrelsemöte VGFF 
Datum: tis 19e oktober 2021.   7.30-8.30 matsalen 

 

Närvarande från styrelsen och skolan:  

Malin Hult                  Ordförande VGFF   

Lisa Morota           Kassör   

Emelie von Krusenstierna       Sekreterare   

Maria Schöld         Ordinarie ledamot   

Mimmi Wallentin               Ordinarie ledamot  

Mimmi Ljungberg       Bitr. rektor 

Nina Alshammar       Rektor 

Fredrik Stolpe      Admin. chef 

 

 

Skolans information  

Trycket har lättat vad gäller Covid. Digitala utvecklingssamtal och föräldramöten har 

fungerat bra och man ser möjlighet att fortsätta med det till stora delar med undantag för 

exempelvis stadieskifte och lärarbyten. 

 

Implementeringen av nya läroplanerna och kursplanerna påbörjas till hösten. Endast mindre 

justeringar från tidigare planer. För den som är nyfiken att läsa mer finns information på 

skolverket.se 

 

Vaccinering av elever fyllda 12 år startar upp. 

 

Trafik  

Återkoppling angående drop off-zonen:  

Trafiksituationen runt zonen är fortfarande ett problem med parkerade och backande bilar 

osv. Även trottoaren används som parkering och cyklar och elsparkcyklar körs på trottoaren 

för att undvika gatan och bussarna. Allt sammantaget skapar kaos och det känns inte tryggt 

att låta barnen gå själva till skolan. De bilfria veckorna i höstas gav sannolikt inte någon 

större effekt då styrelsen (eller skolan) inte hade möjlighet att stå i zonen. 

Skolan kommer komplettera målningen av zonen förhoppningsvis redan nu under hösten 

annars till våren.  

Skolan kommer även göra utskick till årskurserna gällande påminnelse om parkeringsförbud 

och andra möjligheter till parkering såsom på kringliggande gator eller parkeringen på 

skolans baksida. Skolan ska även se över möjligheten att delta vid drop off-zonen vid de 

bilfria veckorna.  

 

Skolan påpekar också att Trafikkontoret sänkt hastigheten på Vinstavägen i backen från 

Vällingby mot skolan från tidigare 50 km/h till nu 40 km/h. 



 

Enligt politiker i Stockholms stad ska staden själva köpa in fartkameror för att placeras 

utanför bla skolor nästa år. Fredrik tar upp frågan gällande möjlighet att få fartkameror till 

Vinstra Östra med Förvaltningen.  

 

IT  

I dagsläget utförs ingen digital in-/utcheckning av elever av flera anledningar där den främsta 

anledningen är att man inte kan göra några noteringar i verktyget. Vilket leder till problem 

om elever går tidigare pga ex. läkarbesök, hämtas av andra o.d en annan anledning är att 

täckningen på skolgården är väldigt dålig 

 

Det har framkommit att det förekommer reklam (bl.a. för nikotin och liknande) för vissa 

sidor som eleverna besöker i sitt skolarbete. 

Problemet är lyft i skolan till den digitala utvecklingsgruppen där admin chef Fredrik sitter 

med. Problemet gäller bara för websidor. Alla appar som används i skolan är kollade och 

klassade från Staden gällande GDPR så där är det inget problem med reklam. 

 

Skolmiljö  

Det har uppkommit klagomål från föräldrar och elever gällande städningen av 

gymnastiksalen och toaletter (främst lågstadie). Fredrik svarar att städning av hallen och 

omklädningsrum sker varje morgon. Fredrik kollar upp kvaliteten på städningen och säger att 

det finns extraresurs som kan användas om det skulle krävas. 

 

Önskemål har inkommit från föräldrar och barn att göra skolgården mer inbjudande och 

vända sig till fler. I dagsläget upplevs gården som ”grabbig” med fokus på basket, bandy och 

fotbollsplaner. Skolan har lyft detta till SISAB flera gånger och har också blivit lovade 

åtgärder som sedan dragits tillbaka då pengarna har tagit slut. Nu planeras att iallafall i 

närtid åtgärda planteringarna kring fasaderna som nu bara är grus-/lerytor. Önskemål har 

också kommit om sandlåda till de yngre barnen då detta saknas.  

Det finns också planer på att lägga om konstgräsplanen med nytt gräs.  

 

Årskursombudsmöte  

Årskursombudsmöte tis 23 november 17.30-19.00. Behöver ske digitalt då restriktionerna 

håller i sig november ut för skolan.  

 

Övrigt  
Årskurs 6: Skolan lyfter kontinuerligt frågan gällande en årskurs 6 på östra. Man ser behovet 

av detta då det är trångt och platsbrist på västra då västra nu tar 6:orna från östra samt även 

tagit emot eleverna från Björnboda. Staden ser dock att det finns platser i närområdet ex. 

Vällingby/Hässelby samt att man ser en utflytt från städerna så hittills är det nej för paviljong 

för östra.  



Tryggheten på skolgården på kvällstid: Man har märkt av att det har blivit mindre stök på 

skolgården på kvällarna. Man har provat att låsa grindarna men då kommer istället klagomål 

från föräldrar som måste ta omvägar. Man diskuterar även att kunna stänga av WIFI på 

nätterna för att undvika häng.  

 

 

 

 

 

 

Sekreterare Justerat av ordförande 

Emelie von Krusenstierna Malin Hult 


