Årskursombudsmöte 5 april 2022
VGFF årskursombudsmöte klockan 17.30 – 19.30, Matsalen
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Närvarande årskursombud och övriga intresserade föräldrar:
Se bifogad närvarolista
Skolan information
• Skolvalet pågår
• Skolan informerar om bilderna som är upphängda i matsalen och är ritade av elever i
de olika årskurserna. Alla klasser i östra och västra har tagit fram förslag på skolans
nya visionsbild. Eleverna har sedan inför sportlovet röstat fram en vinnare som nu
inom snar framtid kommer presenteras. Tanken är sedan att trycka upp detta och
använda internt på skolan.
• Man arbetar med nya läroplanen och hur lärarna ska jobba med denna. Detta är den
första nya läroplanen sedan 2011 (förutom en mindre revidering 2016). Vill man läsa
mer kan man gå in på skolverkets hemsida. Höstterminen 2022 implementeras nya
läroplanen men arbetet börjar redan efter årsskiftet.
Rastverksamheten
Skolledningen och representant Susanna berättade om skolans arbete med rasterna och att
göra dem mer inkluderande. Detta arbete har pågått ett tag men gjorde ett uppehåll under
pandemin och håller nu på att starta upp igen.
Verksamheten vänder sig främst till årskurs 1-3 men man jobbar för att bredda detta till alla
årskurserna. Man väljer terminsvis ut trivselledare (ca 10-15 st) bland eleverna som under
långrasterna 2 ggr/vecka hittar på lekar och andra aktiviteter. De hålls under samma tid och
samma dag och info sprids förutom från mentorerna även via intern TV:n i matsalen.
Trivselledarna sticker ut och hittas lätt på skolgården med sina orangea västar.
Målet och det man vill uppnå med detta är alltid på plats och hjälper på plats och stöttar.
*rörelse
*utveckla språk och kommunikation
* Sociala förmågor
* skratta tillsammans
* Dans och musik

Man jobbar med att identifiera coolspots (mycket barn och mycket lek) och hotspots (mycket
barn och mer konflikter och mindre lek). Dessa platser varierar mellan bl.a. årstiderna. Och
pedagogerna styr om plats och lek efter dessa platser och stämningen.
Trygga zoner kartläggs ca 2 ggr/år. Resultatet från detta lyfts sedan upp till trygghetsgruppen
och mentorer informeras om punkter som berör dem.
Fadderverksamhet för att överbrygga glappet mellan förskola och de äldre eleverna
efterfrågas av några föräldrar och skolan meddelar att man tittat på detta som en
utvecklingspunkt men att även detta arbete har blivit pausat under pandemin men ska nu
lyftas i trygghetsgruppen igen för att se om det kan bli aktuellt.

Skolans info efterföljs av rundvandring i skolans lokaler och avslutas med att VGFF går
igenom upplägg och arbetsfördelning för Vinstaskolans dag som 2022 kommer hållas den
18/5 kl. 17-19 efter några års Coronauppehåll.
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