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Protokoll Skolsamråd Gustav
Vasaskolan
Gustav Vasaskolan och fritidshemmet
Datum:
Tid:
Plats:

2017-03-22
19.00–21.00
Skolans personalrum

Närvarande:
Vårdnadshavare, rektor Gunilla Jåfs, representant från fritidshemmet Karin
Älfvåg och kontaktpolitiker Daniel Funseth
Dagordning:
•

Mötet öppnas av Gunilla Jåfs

•

Val av sekreterare Karin Älfvåg

•

Val av justerare: Anna Svensson

•

Presentation av deltagarna

•

Föräldraföreningen

Representanterna från Föräldraföreningens styrelse ville gärna börja pga. att
de inte kunde närvara vid hela mötet. De informerade om att de under det
gångna året hållit verksamheten vilande, och att de vid årsmötet 2016 beslutat
att föreningen kommer att upphöra om det inte finns intresse från andra
föräldrar att ta på sig uppdraget och fortsätta driva föräldraföreningen. Nu
har vårdnadshavarna två veckor på sig att fundera över om någon/några
andra är intresserade av att ta över. Föräldraföreningens avgående ordförande
Jessica Petersson återger här vad föräldraföreningen bl a har arbetat med:
Att se över trafiksäkerheten med bl a resultat i belysning över

övergångställen. Skolskjutsmöten med Arriva. Föreläsningar om bl a
datasäkerhet för både elever, personal och föräldrar. Första-hjälpen-kurs,
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vårloppis, skridskodisco, brännbollsturnering. Alkohol- och droginformation
till elever. Hej-då-presenter till avslutande 6:or. Föräldraföreningen har på
senaste år haft en stående punkt på klassråd för att få fram elevers önskemål.
Detta har lett till inköp av t ex bollar av olika slag. En av de nyaste
aktiviteterna är en liten extra uppskattning till årets personal på
skolavslutningen. Föräldraföreningen stöttade Rynkebyloppet med en krona
per varv och elev, ett fint samarbete där pengarna gick till barncancerfonden.
Under många år ordnade föräldraföreningen även julklappar med
Läkarmissionen. Att ha en föräldraförening innebär massa möjligheter till
samverkan, utveckling och fina stunder tillsammans. Vi vuxna är förebilder för
barnen och kan genom föräldraföreningen visa på att samarbete är viktigt,
samverkan leder till något gott och vi kan på så sätt både få eleverna trivas i
skolan men också få dem engagerade i samhällsfrågor mm.
Förhoppningen är att föreningen ska leva vidare med ny styrelse, och
nuvarande styrelsen hälsar att det inte är några speciella krav som behöver
uppfyllas, utan det går att göra hur stort eller litet som helst, beroende på ork
och engagemang.
•

Föregående protokoll
◊ Skoltröjor
Gunilla har efter önskemål från eleverna i elevrådet tagit fram olika
förslag på leverantörer av skoltröjor. Vid diskussion om skolans
(gamla) logotype kom förslaget att eleverna kan få i uppdrag att göra
förslag till design av tryck till skoltröjor. Skolan kan inte ta på sig att
organisera eller sälja skoltröjor, det behöver organiseras av föräldrar.
Det lämnades öppet tills vidare.
◊ Utebelysningen
Kontaktpolitiker Daniel Funseth informerar:
Utebelysningen har setts över och förbättrats på flera ställen. Det ska
bli ännu bättre framöver, arbetet fortsätter. Belysning är viktigt av
flera anledningar, som exempelvis att öka säkerheten och även
möjliggöra längre utevistelse på fritids på eftermiddagarna. Om det är
för mörkt upplever personalen att det inte känns tryggt då de inte kan
”ha koll”.
Dessutom gör en bra belysning runt skolan att det kan bli mindre
attraktivt att ”hänga” där på fritiden och därmed minska risken för
skadegörelse.
Satsningen ska utvärderas om ett år.
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◊ Duschbåsen är nu färdiga.
•

Skolan informerar

◊ Förra veckan började vår nya administratör Linnéa Pettersson. Hon arbetar
heltid och finns på expeditionen. Telenummer 08-587 849 32
◊ Skolportalen SchoolSoft är nu igång! Alla vårdnadshavare har fått
inloggningar, men om någon ändå skulle sakna inloggning eller om något
problem uppstår så kontaktar man Henrik Söderblom som är vår IT-ansvarige
här på skolan. Skolan bjöd in till ett informationsmöte i februari, dit alla
vårdnadshavare var inbjudna, men det kom endast 2 stycken… Vi tolkar det
som att man tycker att man lätt lär sig verktyget på egen hand. Det är viktigt
att alla vårdnadshavare loggar in, för där kommer nu all information till
vårdnadshavarna att läggas ut, som t ex veckobrev. Där görs även
frånvaroanmälan. Om ett barn inte kommer till en lektion och heller inte är
frånvaroanmäld så registrerar lärarna det i SchoolSoft. Som förälder får man
då ett automatiskt meddelande om det via sms. För att kunna få sms måste
man i SchoolSoft ha angett sitt telefonnummer och markerat att man vill
kunna använda appen. SchoolSofts app är smidig att använda t ex vid
sjukanmälan, och vårdnadshavare får direkt information om en lärare
frånvaroanmäler ens barn under lektionstid.
Lärarna lägger nu in planeringar, uppgifter och prov i SchoolSoft och där
kommer ni också fortlöpande kunna följa hur det går för ert barn i varje
ämne.
Fritidspersonalen kommer också mer och mer att kommunicera via
SchoolSoft. Dock har fritidsavdelningarna kommit lite olika långt i att börja
använda Schoolsoft. Alla vårdnadshavare måste snarast lägga in sina barns
vistelsetider i Schoolsoft. Detta gäller även lov och andra undervisningsfria
dagar då fritids är öppet. Lathund för hur det går till finns på SchoolSoft. Om
något inte fungerar kan man även här ta kontakt med Henrik Söderblom, ITansvarig på skolan. Eller ta med sina inloggningsuppgifter och komma till
fritids så hjälper personalen till.
◊ Byggnation av förskolepaviljongen, som planeras att placeras på halva
fotbollsplanen, är framflyttad ett år. Den kommer tidigast vara klar hösten
2019. Takten på bostadsbyggandet i Lindholmen går lite långsammare än
planerat varpå förskolekön inte fyllts på i den takt man räknat med och därför
avvaktar man med paviljongen.
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◊ Den minskade barnkön till förskolan gör också att de blivande femåringarna
får plats på sina nuvarande avdelningar och därmed inte behöver en egen
avdelning, Ugglan, som de haft tidigare och som varit förlagd i skolans
lokaler. Detta gör att skolan till hösten har gott om plats för en klass till.
◊ Skolan ökar med en klass per år, så till hösten har vi tvåparallelligt i F-3.
Men vi ökar tyvärr inte i elevantal detta år. Det beror på att de 25 elever vi
haft i åk 6 av naturliga skäl slutar, i nuvarande åk 5 har 13 elever valt annan
skola. Sammanlagt slutar 38 elever, samtidigt går 34 femåringar över från
förskolan till förskoleklass. Det betyder 4 elever färre än förra året (219), 215
elever.
◊ Betygsvarningar – för att säkerställa att vi från skolans håll gör allt vi kan
för att våra elever når godkända betyg i åk 6 har vi infört en avstämning från
lärarna i vecka 10 på våren och i vecka 45 på hösten. Om de då känner en
osäkerhet kring att en elev kanske inte kommer att nå betyget E vid slutet av
terminen så ska både elev och vårdnadshavare informeras om det ihop med
information om vad den behöver komplettera med och hur den kan göra det.
Då ska eleven i god tid få hjälp och ha en möjlighet att nå ett godkänt betyg.
◊ Efter förvinterns snöoväder när våra åk 6 elever blev strandsatta i centrala
Vallentuna då varken tåg eller bussar gick, arbetar Trygghetsteamet med att ta
fram en handlingsplan för olika former av utflykter och studiebesök som snart
är klar. Det vi gjorde direkt var att förse eleverna med skolans telefonnummer
och att ta in elevernas mobilnummer så att vi lätt kan komma i kontakt med
varandra åt båda håll.
◊ Arbetsmiljöverket gick ut med ett pressmeddelande häromdagen där de
informerade om att deras inspektioner på landets skolor visade att 9 av 10
skolor har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I Vallentuna
inspekterades 4 av våra skolor (ej GVS) och från deras inspektioner har vi
redan tagit del av rapporten och utifrån den börjat se över vad vi kan behöva
förbättra. Vi ser som bäst över vårt årshjul för det systematiska
arbetsmiljöarbetet som innefattar både elevers och personals arbetsmiljö både
fysiskt och psykiskt med t ex riskbedömningar, skyddsronder,
handlingsplaner, information, brandövningar, in och utrymning, rutiner för
olika sammanhang mm. Arbetsmiljöverkets rapport säger att grunden för ett
fungerande arbetsmiljöarbete är just systematiken. Den har varit relativt god
på GVS men nu stärker vi den ytterligare.
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◊ Barn och Ungdomsnämnden beslutade förra månaden om att skilja förskola
och skola från varandra. I dagsläget leds de kommunala förskolorna av
förskolechefer som är tillika rektorer men efter sommaren kommer förskolan
ha en annan ledningsorganisation som man arbetar fram nu och vi rektorer
”bara” ha ansvaret för skola och fritids.
◊ Eleverna i åk 3-6 har under elevens val arbetat med en skoltidning och det
första numret av Vasalöpet kom ut i fredags! Den finns också på SchoolSoft.
Ett imponerande verk som gör oss väldigt stolta över våra elever och vår
skola!
◊ Tips om föreläsning: ”Vad händer på nätet?” tisdag 28/3 kl. 18.00 på
Vallentuna teater. Inbjudan fanns också på SchoolSoft. (Den har ju tyvärr
redan varit)
•

Vårdnadshavares punkter

◊ Det saknas fönsterhakar i klassrummet, så fönstren inte går att ställa upp,
med dålig luft som följd. Gunilla tar upp det med Ronny, Vaktmästare.
◊ Bussarna kör alldeles för fort på busshållplatsen och förbi skolan. Det blir
också kaotiskt med bussar, bilar och barn på busshållplatsen och på
parkeringen i samband med att skolan börjar och slutar för dagen.
Kan man göra busshållplats ute vid vägen istället, som t ex på Ormstaskolan,
och ha en avsmalnad väg där bussen stannar så det inte går att köra förbi när
barnen går på och av bussen? Gunilla har lyft detta tidigare till
Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikplanerare Daniel Jäderland och fått en
del svar, se förra Skolsamrådets protokoll på skolans hemsida:
http://www.vallentuna.se/sv/gustavvasaskolan/Startsida/Delaktig
het/
◊ Var och när går kallelsen ut till Skolsamråden?
De kommer att läggas ut på SchoolSoft ca en månad före mötet.
Klassrepresentanterna får dagordning via mail från administratören, men det
har tydligen inte gått ut till alla närvarande så skolan ser över maillistan.
◊ Förälder berättar om en incident med hopp från en gunga, som slutade med
hjärnskakning och sjukhusbesök. Vilka rutiner finns för personalen att hålla
sig till vid olika typer av olyckor och olyckstillbud? När ringer man t ex 112?
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Gunilla svarar att vi ska ta kontakt med skolsköterskan Kim Petsén och
uppdatera rutinerna i samråd med henne. Angående det aktuella staketet runt
gungorna, som upplevs sitta för nära om barnen hoppar från gungan, så har
skolan tagit kontakt med Yvonne K Söderberg, kommunens
trädgårdsmästare, som säger att riktlinjerna följs, men att hon ändå ska kolla
upp om man kan flytta staketet och återkomma.
Vid alla olyckor och incidenter ska personalen skriva händelserapporter till
kommunen via KIA för att ständigt försöka förbättra säkerheten kring
eleverna.
◊ Förälder tog upp frågan om de äldre elevernas ”eftermiddagshäng” och om
det kan bli en fritidsavdelning för de äldre barnen. Skolan har det i åtanke och
hoppas att vi kan komma igång till hösten, om intresse finns från tillräckligt
många elever och vårdnadshavare.
◊ Övergångsställe vid IP?
Planer finns på att bygga ett nytt övergångsställe på krönet mellan ICA och
Idrottsplatsen. Det är dock inte klart när.
◊ Personalbyte i trean
Synpunkter framkom om personalbytet i F-klass och åk 3 mellan Anders
Hägglund och Madeleine Harlin. Många barn behöver tid att förbereda sig,
och informationen om bytet kom sent till föräldrarna och först efter att
barnen fått informationen. Skolan tar upp det personalen och ser över så att
informationen ges korrekt. Men ibland kan det av olika skäl, som skolan inte
alltid kan ge en förklaring till, bli en snabb förändring.
◊ Viktigt att tänka på att skola/fritids på t ex Alla Hjärtans Dag inte uppmanar
eleverna att göra kort eller liknande och ge till sina kompisar, då det kan bli så
att några elever blir utan. Istället kan sådana dagar uppmärksammas genom
att exempelvis göra samarbetsövningar, eller andra gemensamma saker som
handlar om att vara en bra kompis.
◊ Brandsäkerhet och rutiner
Frågan om vilka rutiner som gäller för brandsäkerhet kom upp, som t ex.
brandlistor mm.
Skola och fritids ser över rutinerna och har nu som ytterligare komplement till
de befintliga brandlistorna även SchoolSofts närvarosystem. Det är alltid
personalen som ansvarar för brandlistorna.
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◊ Hur går det med planerna för en ny skola?
Gunilla svarar att det skjuts på framtiden, kanske till 2025 eller ännu längre
fram.
◊ Föräldrar undrar också över hur den laktosfria mjölken står i matsalen, då
elever kommer hem och säger att den inte är god för den är för varm. Om
kylan från kylplattan räcker? Frågan tas vidare till personalen i köket.
•

Nästa Möte

Meningen var att ha endast ett skolsamråd per termin, som var inplanerat till
tisdag 24 oktober 2017 kl. 19.00. Flera tyckte dock att det är för långt mellan
mötena då, och de frågor som tas upp på ett möte inte längre är lika aktuella
ett halvår senare, då det dessutom är en helt annan årstid. Så det beslutades
att vi lägger in ytterligare ett möte denna termin, i början på maj.
Nästa möte blir onsdag 24 maj kl. 19.00 i skolans personalrum.

Tack för ikväll!
Gunilla Jåfs och Karin Älfvåg
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