
Protokoll styrelsemöte VGFF 
Datum: tis 8 mars 2022.   7.30-8.30 matsalen 

 

Närvarande från styrelsen och skolan:  

Malin Hult                  Ordförande VGFF   

Lisa Morota (via telefon)       Kassör   

Emelie von Krusenstierna       Sekreterare   

Cecilia Ideborg      Bitr. rektor 

Nina Alshammar      Rektor 

Fredrik Stolpe      Admin. chef 

 

 

Skolans information  

Man har nu släppt på restriktionerna och föräldrar är nu välkommen in i skolan 

lokaler. Skolan går ut med information snarast gällande de släppta restriktionerna. 

Man är dock beredd att snabbt vidta åtgärder om spridningen ökar återigen.  

 

Implementeringen av nya läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt. 

 

Man har hittills inte märkt av något gällande den nya flyktingvågen med anledning av 

kriget i Ukraina men planerar och ser över eventuellt mottagande om det skulle 

behövas. 

 

 

Trafik  

• Bilfri vecka beslutades tidigare till den 2-6 maj (v 18) och skolan planerar för 

trafikundervisning för eleverna i samband med detta. Nina påminner arbetslagen. 

Fredrik ser till att drop-off zonen bättringsmålas så snart vädret tillåter samt att 

skyltarna/veporna för bilfria veckorna kommer upp. 

• Fartkameror till Vinstavägen? Från förra mötet: Enligt politiker i Stockholms stad ska 

staden själva köpa in fartkameror för att placeras utanför bla skolor nästa år. Fredrik 

har skickat in en ansökan till Trafikkontoret men ännu inte fått något svar. Skolan 

trycker på vikten av att föräldrar anmäler via Tyck till-appen för större genomslag. 

 

IT  

• Reklam i appar? Från förra mötet: ”Det har framkommit att det förekommer reklam 

(bl.a. för nikotin och liknande) för vissa sidor som eleverna besöker i sitt skolarbete.  

Nina informerar om att IT avdelningen på förvaltningen hjälper lärarna att söka om 

webbsidor och appar är ok. Till viss del kan detta dock vara svårt att helt komma ifrån 

då vilken reklam som visas på en viss dator i hemmet är kopplad till hur den datorn 

använts tidigare. Ledningen har informerat personalen om vilka sidor som inte ska 



användas. Man diskuterar även med eleverna källkritik och påverkan av reklam i 

undervisningen.  

 

Skolmiljö  

• Städning av gymnastiksalen och toaletter: Från förra mötet: ”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.” Man upplever från skolans sida att städningen blivit betydligt 

bättre då extraresurs kunnat hjälpa till. Dubbelt så mycket tid läggs nu på städningen. 

Skolan uppmanar också eleverna att anmäla om extra städning behöver göras under 

skoldagen av något utrymme, tex toalett.  

• Skolgårdens utformning. Från förra mötet: ” Nu planeras att 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.” Fredrik meddelar att SISAB planerar att 

plantera i ”lerytorna” intill fasaderna nu under våren. Då föräldrar visat sitt intresse 

att donera växter (ex. lökar) och efterfrågar gårdsdag ska Fredrik lyfta frågan med 

förvaltningen hur man ställer sig till detta. Fredrik lyfter även frågan om sandlåda på 

bef. grusyta vid F-klass. 

•  Utbudet av leksaker/saker att göra på skolgården. Finns det tillräckligt med leksaker 
(leksaker/cyklar/hopprep etc) för barnen att använda vid utevistelse eller önskar 
barnen fler saker? Skulle fler leksaker kunna motivera barnen att vara ute mer på 
eftermiddagarna? Vissa föräldrar upplever att barnen ofta är inne på 
eftermiddagarna när man hämtar. Nina ställer sig lite frågande till denna fråga och 
tänker att det har med fritidsschemat att göra då även fritids är schemalagt där man 
är både inne och ute. Leksaker finns det gott om och det köps kontinuerligt in nytt. 
Månbilarna är dock för tillfället trasiga och Fredrik letar med ljus och lykta efter 
någon som är villig att ta emot och serva dem.  

• Trygghet på skolgården? Från förra mötet: ”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.” Man upplever att det blivit betydligt lugnare på skolgården kvällstid 

mycket kanske pga tidsinställda belysningen som nu släcks kl 2100 istället för att vara 

tänd kontinuerligt. Kommer stöket tillbaka finns dialog med polisen. 

• Klubbis: Finns det planer att renovera eller rusta upp Klubbens lokaler eller den 

lekutrustning som finns där? Det upplevs som att det finns ett behov av det och göra 

det mer lockande för barnen att komma till Klubben. Nya gardiner har köpts in samt 

nya fåtöljer. Ommålning i samlingsrummet planeras och kommer förhoppningsvis 

kunna ske redan under påsklovet. 

 

 

 



Övrigt  

• Ringklocka vid entrén. Det finns önskemål från en förälder att sätta upp en 

ringklocka vid entrén, man upplever att man ibland inte får kontakt med någon och 

att det inte alltid är någon som svarar i fritidstelefonen när man ska hämta. 

Förskoleklass har detta och det verkar fungera bra. Lite oklart vilken entré man 

menar. Fredrik ser över möjligheten att sätta trådlös ringklocka införskaffas. Detta 

tros dock ha spelat ut sin roll då restriktionerna har släppt och föräldrar nu kan gå in i 

lokalerna igen. Att man haft svårt att få kontakt under vårvintern kan bero på att det 

periodvis varit problem med telefonerna så dessa är nu utbytta. Under schemalagda 

aktiviteter kan det också vara svårt för pedagogerna att svara. 

• Bild i 4an: Från förra mötet: Efter schemaändringen att bild togs bort från 4an och 

flyttades till 5an och 6an, har frågan kommit upp om vad som händer om barn byter 

skola under perioden. Riskerar de att få mindre bild totalt sett under mellanstadiet 

om de byter skola? Ja, så kan det bli då varje skola själv väljer hur man schemalägger 

ämnena inom hela stadiet. Det är valet/risken man gör när man byter skola under ett 

stadie.  

• Åk 6 östra: Finns någon ny information? Flera föräldrar har hört av sig och undrar 

över framtiden. Ingen information gällande detta.  

• Årskursombudsmöte  

Årskursombudsmöte tis 5e april 17.30-19.00. Planeras för att hållas på plats i skolans 

matsal. Nina undersöker om man kan utföra en rundvandring i skolan lokaler under 

denna kväll.  

• Vinstaskolans dag 18 maj.  

Nina kollar upp men är hoppfull att kunna genomföra dels Vinstaskolans dag men 

även en ”vanlig” skolavslutning. Nina svarar snarast om genomförbarheten av 

Vinstaskolans dag till Årskursombudsmötet den 5/4. 

 
 
 

 

 

 

   

 
 

Sekreterare Justerat av ordförande 

Emelie von Krusenstierna Malin Hult 


