Protokoll VGFF Styrelsemöte
Datum: tisdag 18 oktober 2022, 7:30-8.30
Deltagare styrelsen: Mimmi Wallentin, Maria Schöld, Åsa Larsson
Deltagare skolledningen: Nina Alshammar, Marie Bevegård, Fredrik Stolpe,
•

Skolans information
Inget förberett/Inget nytt

•

Trafik
- Styrelsen har beslutat att pausa bilfria veckor eftersom det inte gett någon effekt på
trafiksituationen. Vi släpper frågan tills vidare.
- Skolledningen har inte fått något svar på sin ansökan om fartkameror vid skolan.

•

Reklam i appar mm
Det finns riktlinjer kring vilka appar som lärarna får använda. Det är centralt styrt. I apparna
finns inte reklam utan det är i de webbaserade verktygen som det dyker upp reklam. Det
finns t.ex. bra webb-verktyg för att öva på glosor men som bekostas med reklam. Då är det
upp till varje lärare att avgöra om de lämpliga eller inte. Skolan anser att det fungerar bra.

•

Planteringar kring fasaderna
Fritids var redo att hjälpa till men det finns inga pengar. Det är dyrt att köpa stora mängder
jord och projektet rann ut i sanden. Det ska dock ordnas till våren. Oklart om det då kommer
att planteras buskar.

•

Månbilarna är nu fixade och finns tillgängliga på rasterna

•

Trygghet på skolgården
Det har varit en del stök på kvällstid med krossade rutor på skolans övervåning.
Fastighetsägaren skickar extra vaktbilar och nattetid håller väktare koll regelbundet. Skolan
har provat att hålla nersläckt på kvällstid. Just nu är det mer stök vid Nälstaskolan och
lugnare runt Vinsta Östra.

•

Klubbis
Ommålat och klart.

•

Årkurs 6 på Östra
- Utbildningsförvaltningen lägger hela tiden ett pussel för att antal elever och platserna på
skolorna ska stämma överens. På sikt minskar elevkullarna. Skolledningen tar upp frågan
regelbundet, senast för någon vecka sedan, och fick återigen beskedet att det inte finns
några planer på att låta årskurs sex gå kvar på Vinsta Östra. Vinsta Östra vill behålla eleverna
men får inte.
- I skolvalet i våras var det för först gången några elever i årskurs 5 som inte fick plats på
Vinsta Västra som de valt, utan placerades på andra skolor. Förvaltningen har inget
barnperspektiv utan har bara koll på att det totalt sett finns tillräckligt med plats på skolorna.
- Marie Bevegård tipsade om Smedshagsskolan som haft en likande situation tidigare. Genom
en stark föräldraförening lyckades man lösa frågan. Styrelsen kommer att driva frågan vidare.
- För att skolan ska kunna behålla årkurs sex skulle det behövas minst tre klassrum till samt
hemkunskapssal.

•

Årskursombudsmöte
- Tisdag 22 november, 17:30-19:00 i matsalen
- Frågor till skolledningen från föräldrar skickas i förväg.
- Tema. Förslag: Kommunpolisen om tryggheten i området (Karin Sarve). Maria Schöld tar
kontakt.

•

Vinstaskolans dag: 24 maj spikas

