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Protokoll Skolsamråd 2016-11-29
Gustav Vasaskolan och fritidshemmet
Dagordning:
•

Mötet öppnas - rektor Gunilla Jåfs

•

Val av sekreterare – biträdande rektor Vladimir Wedenski

•

Val av justerare – vårdnadshavare Anna Svensson

•

Deltagare – föräldrarepresentanter från samtliga årskurser samt
kontaktpolitiker Thomas Arctaedius

•

Återkoppling till föregående protokoll
◊ Eleverna önskar ett ”armgångsredaskap” utomhus. Skolan har lagt till det i
önskelistan.

◊ Trafiksäkrande åtgärder kring Gustav Vasaskolan önskades vilka har
framförts till Samhällsbyggnadsförvaltningen som svarat nedan i kursiv stil.
Trafikplanerare från SBF kommer att se över trafiksituationen utifrån
framförda önskemål;
▪ Önskan om säker passage över Lindholmsvägen från Gustav Vasaskolan till Orkesta
IP.
- Kommunen håller på att detaljprojektera en gång- och cykelväg mellan ICA
och Orkesta IP. Lindholmsvägen skulle då passeras via en ny passage på
krönet mellan ICA och idrottsplatsen. I samma veva studeras även
möjligheten till en passage mellan bygdegården och idrottsplatsen. För
passagerna över Lindholmsvägen är vi beroende av att Trafikverket
godkänner detta och för gång- och cykelvägen är vi beroende av att få köpa
mark av privata markägare på Lindholmsvägens östra sida. Om detta går
vägen kan detta byggas under 2017, annars blir vi tvingade att lösa marken
med hjälp av detaljplan vilket kommer försena byggstarten.
▪ Trångt för både bussar och bilar på skolans parkering vilket inte känns säkert eller
tryggt för skolbarnen.
- Det finns för- och nackdelar med att bussen går in och vänder i slingan vid
skolan. Fördelen är att barnen inte behöver korsa någon väg för att gå
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mellan skolan och bussen, nackdelen är att bussen trängs bland bilar och
oskyddade trafikanter. Det alternativ som jag ser är möjligt är att lägga
busshållplatserna ute på Lindholmsvägen, men det förutsätter att vi får
Trafikverket med oss på detta och innebär även att barnen måste korsa
Lindholmsvägen i ena riktningen. Befintlig hållplats uppfyller inte
tillgänglighetskraven, vilket gör att vi ändå måste bygga om den på något
sätt. Om detta är intressant får vi ta en kontakt med Trafikverket och även
SL/Arriva i frågan.
Under kommande avstängning av Roslagsbanan (januari – augusti)
kommer linje 661 få utökad turtäthet och kommer då att angöra slingan två
gånger per timme. Övriga ersättningsbussar kommer köra förbi skolan
utan att stanna, närmsta hållplats blir vid Trädgårdsvägen.
Utökning av parkering bör lyftas med vår Fastighetsavdelning då detta
berör skolfastigheten. Det är ju ofta ett problem vid skolor då ”alla” kommer
och ska lämna samtidigt. Ett alternativ att minska trycket skulle kunna vara
differentierad skolstart, dvs att några klasser kanske börjar 15-20 minuter
senare än andra för att sprida lämningstiderna.
▪ Gång- och cykelvägen som går parallellt med Lindholmsvägen upphör i ca 100 meter
och man går/cyklar då genom skolans parkering.
- Det skulle gå att få upp någon typ av cykelbom, som markerar att nu
kommer man till en plats där man behöver ta det lite lugnt. På sikt borde
gång- och cykelvägen vara genomgående, här finns dock koppling till
busshållplatserna ovan, hur de placeras och möjligheten att minska ner
själva slingan vid skolan då inte stora fordon ska ta sig runt där.
▪ Belysningen på gångvägen sträckan mellan skolans parkering och den nya
förskolebyggnaden Eken är undermålig.
- Om jag ser rätt på kartor och foton så är ju belysningen placerad på andra
sidan av Lindholmsvägen och då förstår jag att det upplevs som mörkt.
I kommunen pågår för närvarande ett utbyte av drygt 2000 armaturer med
kvicksilverlampor till mer modern och energisnål belysning. Detta berör
mycket av belysningen i Lindholmen. Utbytet är omfattande och kommer
förmodligen pågå fram till sommaren. Enstaka trasiga kvicksilverlampor
kommer inte bytas under denna tid utan detta sker när hela armaturen
byts.
◊ Föräldrar önskade städning av klassernas toaletter två gånger per dag vilket
inte var genomförbart. Istället har personalen jobbat med eleverna för att se
till att de lämnar toaletterna i lika gott skick som när de kom dit vilket har
givit gott resultat.
◊ Föräldrar upplevde att spel och material inte var kompletta eller hela – det
ses över och rensas kontinuerligt.
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•

Skolan informerar
◊ Paviljongen – äntligen är den klar! Miljö och hälsa inspekterade idag och
godkände lokalen. Vaktmästare Ronny håller just nu på att flytta in möbler
och material och vartefter det blir klart flyttar de olika
ämnena/lärarna/lektionerna/eleverna in.
◊ Förskolepaviljongens placering – vi har lyft de synpunkter som
framkommit kring den ursprungliga planen med förskolepaviljongen på
fotbollsplanen. Att bygga på en våning på nya skolpaviljongen var inte görligt
då förskolepaviljongens yta är större än skolpaviljongen. Att placera
förskolepaviljongen på annan plats, har man också sett över igen, men det
finns ingen annan lämplig plats. Så planerna nu är att förskolepaviljongen
placeras på halva nuvarande fotbollsplan men att man då utökar
fotbollsplanen så att den ligger från norr till söder, och man tar då bort
basketplanen som kan förläggas på annan plats på skolgården.
◊ Uppdrag till föräldraföreningen – skoltröjor efterfrågas på elevrådet. Är det
en fråga som föräldraföreningen kan se över om familjerna är intresserade av
skoltröjor?
Närvarande föräldrar är positiva till skoltröjor. I dagsläget finns ingen ny
styrelse i föräldraföreningen. Skolan tar på sig att ta in information kring
skoltröjor och återkoppla till föräldrarrepresentanterna som gärna hjälper till
med det praktiska om och när så behövs.
◊ Öppet hus – förra veckan bjöd skola och fritids in till ett traditionsenligt och
välbesökt öppet hus där eleverna och klasserna bl a visade upp vad de arbetar
med just nu. Vad är era tankar kring konceptet? Det blev ingen middag i
matsalen p g a för få anmälda – någon särskild anledning?
Närvarande föräldrar önskar att vi fortsätter hålla liknande öppet hus på
hösten och också att det fortsättningsvis är möjligt att äta middag i matsalen.
Föräldrar upplevde det krångligt att anmäla sig, kanske var det därför så få
blev anmälda, helst önskar man att anmälan kan ske via mail. Önskvärt att
fiket inte förläggs i samma klassrum år efter år då det är svårt för den
klassens elever och föräldrar att ta del av vad man arbetat med.
◊ Lektionsbesök genomför rektor just nu i alla klasser och hos alla lärare. Vi
genomför nu också terminens klasskonferenser och stämmer av hur det går
för klasserna och för enskilda elever och ser över om de åtgärder som satts in
fyller sin funktion, eller om de inte längre behövs, eller om de behöver
förstärkas. Till våren kommer rektor även göra besök i fritidshemmens
verksamheter. Även biträdande rektor kommer göra liknande besök.
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◊ Utebelysningen – har setts över på hela skolgården och på förskolans
gårdar och flera förbättringsåtgärder har satts in och håller på att sättas in.
Det är vår kontaktpolitiker som har drivit frågan efter att han deltagit i våra
möten tidigare och då uppmärksammat behov och önskemål.
◊ Levande ljus – får vi inte använda i de klassrum som har rökdetektor, helst
ska vi inte ha levande ljus alls enligt SBF:s säkerhetsingenjör. Vi har därför nu
köpt in flera batteriljus till klasserna. Men i de klassrum som inte har
rökdetektorer är det ok för läraren att tända adventsljusstaken.
Vi kommer att ha den årliga brandövningen nu på tisdag 6/12 på hela skolan.
◊ Duschrummen – ett ständigt återkommande ärende… Tjejerna på skolan
har liksom vi verkligen tröttnat på att det går så trögt. Ni har säkert också läst
deras insändare i lokaltidningarna. Rektor har svarat dem via mail genom
klasslärarna – när det nu varit så svårt att få till några förbättrande åtgärder
så är deras initiativ att skriva en insändare mycket positiv! De agerar helt i
demokratisk anda och lyfter frågan på de olika sätt som de kan (klassråd,
elevråd och nu insändare). Från skolans håll har vi också skickat insändaren
vidare till SBF (även om de säkert också läst tidningarna) för att trycka på
ytterligare utöver de felanmälningar som skickas från skolan.
För det är så att vi har i flera år felanmält att det varit problem med bl a
tryckknapparna till duscharna, att de varit tröga, vi har felanmält att vattnet
är kallt, att ett av golven i omklädningsrummet var väldigt slitet samt att
golven i duschrummen ibland varit så varma att eleverna har haft svårt att gå
på dom. Därför skulle äntligen arbetet med nytt golv utföras. Man började då
tyvärr inte med det golv som var mest nedgånget där golvvärmen har bränt
mattan som blivit brun så att det ser väldigt osmakligt ut. Men när så arbetet
äntligen kom igång, vintern 2015-16, stötte företaget på problem när golvet
bilades upp, då ett rör gick sönder och vatten läckte. Torktiden efter läckan,
samt osäkerheten att bila sönder fler rör var anledningen till att arbetet drog
ut på tiden under hela vårterminen.
Vad det gäller tryckknapparna i tjejernas duschrum så är de fixade. Men
duschen längst till höger i tjejernas duschrum, är en kalldusch, d v s det är
endast kallvatten i den duschen. Anledningen till det, är när bastun användes
på kvällstid en gång i tiden, så ville man ha en dusch med endast kallvatten.
Men bastun används inte längre på kvällarna, så skolans vaktmästare har
önskat att dom gör om kallduschen till en ”vanlig” dusch. Enligt personal som
är med klasserna vid duschen så fungerar de nu som de ska.
Vi har också önskat att få omklädningsrummens väggar målade och fått ja till
det men inget besked om när.
När resterande åtgärder kommer att påbörjas är ännu inte klart, men vår nye
lokalförvaltare har svarat oss att planen för nästa års
budget/underhållsåtgärder arbetas det med just nu.
Men så idag fick vi besked om att man ska starta upp arbetet med
duschväggarna under jullovet! 
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SBF har under senare tid fått förstärkning på personalfronten, både fler
personer och personer med ytterligare kompetenser och erfarenheter, så vår
förhoppning är att det kommer bli bättre!
◊ Rekrytering av ny administratör – pågår för fullt. Skolans administratör
slutade förra veckan. Under tiden får vi administrativt stöd av
administratören på BUF.
◊ Schoolsoft – den nya skolportalen implementeras just nu hos lärarna och
fritidspersonalen. Från starten av vårterminen kommer elever och föräldrar
att få inloggningar och vår information kommer att skötas via Schoolsoft.
◊ Utvecklingssamtal kommer att genomföras på dagtid i början av terminen
med start vårterminen 2017. 2- 3 dagar under dagtid med mentorerna.
Fritidspersonalen kommer då att ansvara för eleverna.
•

Vårdnadshavares punkter
◊ Varför behövs en föräldraförening? Vad är syftet med den?
Det är inget måste att ha en föräldraförening, det är nog bara ett fåtal skolor i
kommunen som har det. Men det är en möjlighet för vårdnadshavare att vara
med och påverka i olika frågor. Exempel på vad föräldraföreningen tidigare
gjort är bland annat att de arrangerat trivselkvällar med grillning, brännboll,
skridskoåkning mm, deltagit i spolning av isen, skola och föräldraförening
har delat på kostnaden för föreläsningar kring sociala medier och kring
droger, föräldraföreningen har bekostat en del lekmaterial och en stor klocka
vid fotbollsplanen utifrån elevernas önskemål mm.
◊ Önskvärt att fysiska aktiviteter prioriteras i större utsträckning på skolan,
diskussioner krig hur kan vi öka idrott och rörelse på skolan. Fler aktiviteter
ute på skolgården med mera, behålla barn i åk 5-6 på fritids och aktiviteter
som passar den åldern. Åk 5-6 kanske ska ha eget fritids/fritidsklubb.
◊ Snökaoset när första snön föll för ett par veckor sedan sköttes inte bra från
skolan då eleverna i åk 6 skickades iväg till språkvalet på skolor i centrala
Vallentuna.
Rektor beklagar och håller med. Skolan har bett eleverna om ursäkt. Skola
och elever har nu bytt telefonnummer med varandra så att vi är anträffbara
och kan lösa eventualiteter som uppstår. Trygghetsteamet har fått i uppdrag
att se över rutiner vid liknande situationer.
◊ Föräldrar önskar tillgång till varandras kontaktuppgifter.
Ordnas inte det vid första föräldramötet? Inte i alla klasser. Ett förslag från
föräldrar att det läggs in som svarsalternativ i blanketten med elevens
personuppgifter inför varje nytt läsår – att föräldrars kontaktuppgifter får
delges övriga vårdnadshavare.
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◊ Konflikter på fotbollsplanen mellan klass 5 och 6 på rasterna.
Personalen har varit medveten om den och reder ut det med berörda elever.

Välkomna till nästa skolsamråd onsdag 22 mars 2017 kl. 19.00-21.00 i skolans
personalrum.

Rektor

Sekreterare

Justerare

________________
Gunilla Jåfs

________________
Vladimir Wedenski

________________
Anna Svensson

GUSTAV VASASKOLAN
BOX:29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: LINDHOLMSVÄGEN 211
TFN: 08-587 849 32
GUSTAVVASASKOLAN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/GUSTAVVASASKO LAN

