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Närvarande: Vårdnadshavare från åk F-6, fritidssamordnare Karin Älfvåg och

rektor Gunilla Jåfs
Dagordning:
Mötet öppnas av Gunilla Jåfs
Val av sekreterare, Karin Älfvåg
Val av justerare, Erika Ahlberg
Presentation deltagare
Föregående protokoll







Fönsterhakar till ettornas fönster. Personalen tycker att det fungerar bra som
det är och att de kan öppna fönstren. Däremot finns önskemål om markiser,
det blir mycket varmt i lokalerna soliga dagar. Skolan har begärt in offert.
Kallelsen till mötet ska läggas ut på SchoolSoft en vecka före mötet, vilket
tyvärr inte blev gjort denna gång, men den ligger också ute på skolans
hemsida och mailas ut till kontaktföräldrar.
Staketet kring gungorna. Gunilla har inte lyckats få återkoppling från
kommunens trädgårdsmästare men hon fortsätter försöka.
Brandrutiner och närvarorutiner kring eleverna. Fortfarande upplevs
osäkerhet kring skolans och fritidshemmets rutiner av närvarohanteringen.
Skolan och fritidshemmet ser över och återkommer med riktlinjer som ska
följas av alla avdelningar.
Personalen är ansvarig för att brandlistorna uppdateras och hela tiden är
aktuella både under skoltid och eftermiddagar på fritids. Eleverna är själva
ALDRIG ansvariga för närvarohanteringen. Vikarier informeras om
brandrutiner av ordinarie personal på respektive avdelning.
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Skolan informerar


En ny riktning för Vallentuna som kommunfullmäktige har beslutat om och
som vi tjänstemän inom alla förvaltningar nu ska vara med och förverkliga.
Den nya riktningen handlar om att lyfta Vallentuna, att ge service i
världsklass till både människor och företag. Vi ska behålla det goda som
redan finns i Vallentuna med natur, kultur, trygghet och lägga till nya
upplevelser och nya mötesplatser. Vallentuna ligger i en av världens mest
innovativa tillväxtregioner, mitt emellan Stockholm och Uppsala och med
Arlanda som granne så är Vallentuna i centrum.
Hur detta arbete rent konkret kommer att se ut kommer bland annat
formuleras i en ny vision.



Miljöcertifiering för hela Vallentuna kommun – samtliga förvaltningar ska
miljöcertifieras enligt ISO 14001. All personal ska genomföra en
webutbildning för att ta ett miljökörkort, detta ska vi ha klarat av innan 1
september.



För att miljöcertifieras krävs förutom miljökörkortet att hela kommunen
uppfyller 16 st nationella miljömål och 3 st lokala miljömål för Vallentuna
kommun. För BUF:s (Barn- och ungdomsförvaltningen) del ska nu varje
skola ha ett miljöombud som ska ingå i BUF:s miljögrupp. Den gruppen ska
ta fram förslag på aktiviteter för att uppfylla alla miljömål. Målen kommer bl
a handla om generell kemikaliehantering och generell avfallshantering. För
GVS är det vaktmästare Ronny Öberg som är miljöombud.



SchoolSoft – uppmaning till alla vårdnadshavare som ännu inte gjort det att
logga in! Viktigt också att ni som har barn på fritids anmäler barnets
vistelsetider. Både till vardags och vid lov och klämdagar!



Bemanningen för kommande läsår ligger nu på SchoolSoft för allas
kännedom.



GVS kommer att ha en förstelärare – Martin Larsson som nu är mentor i åk 3
och vår musiklärare. Ett förordnande på tre år där fokus kommer vara
kollegialt lärande samt att lyfta arbetet kring de förmågor som eleverna ska
utveckla.



Till hösten kommer vi att ha en utökad ledningsgrupp med en breddning av
kompetenser och ett förstärkt helhetsperspektiv; 
Birgitta Palmdahl – elevhälsan,
Henrik Söderblom – representant för lärarna,
Karin Älfvåg – representant för fritids,
Anna Sundstedt – administrativ samordnare kommande läsår och därefter
Linnéa Pettersson igen (då tillbaks från föräldraledighet) – administrativa
och praktiska frågor.
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Under kommande läsår kommer även biträdande rektor Vladde vara
föräldraledig. Vi fem som då ingår i ledningsgruppen kommer under året att
fördela hans uppdrag mellan oss.


Klubbenverksamhet planerar vi för till hösten. Två eller tre em. i veckan
kommer de äldsta fritidsbarnen att ha verksamhet för sig, med aktiviteter bl a
i idrottshallen och eventuellt ute i Asken.



Projektet med frukost på skolan för åk 6 kommer att fortsätta även under
höstterminen och sedan utvärderas. Det har varit uppskattat och ca 15 av våra
6:or har kommit till frukosten.



Betygsförsök från åk 4 är en försöksverksamhet från regeringen och i regi av
Skolverket. Gustav Vasaskolan är intresserad av att delta. Vid ansökan ska
man också ha med synpunkter både från elever och föräldrar. Det har vi fått
in via klassråden för eleverna och efter förfrågan till vh i åk 1-4 (de som blir
berörda). Man ska också ange vilka fortbildningsbehov som kan finnas på
skolan. Ca 60 vh har svarat, både positivt och negativt, men övervägande
delen var positiva, likaså eleverna. Svaren är sammanställda och ansökan har
skickats in från huvudman.
Det är inte så många ansökningar som kommit in än, och man vill ha 100 st
huvudmän som deltar. Så det återstår att se om försöket alls blir av.
Syftet med försöket är att få tydligare bedömningskriterier.

Vårdnadshavares punkter


GVS ansökan om deltagande i betygsförsök från åk 4: flera av
vårdnadshavarna tycker att syftet inte framgått tydligt i informationsbrevet.
Dock uppskattas att skolan bad om vårdnadshavarnas synpunkter. Några
föräldrar var emot förslaget och några föräldrar var för. Förhoppningsvis
kommer besked från Skolverket före sommarlovet.



Tårtkalaset – vilka bakar? Vanligtvis bestäms detta på föräldramöte eller på
annat sätt föräldrar emellan. Oftast delar man klassen i två delar och så bakar
man vartannat år.



Föräldraföreningen: Erika Ahlberg, som har barn i åk.3 och i F-klass, har
förslag om att försöka ombilda föräldraföreningen och har idéer om ett
upplägg som inte ska vara så betungande, mer i form av ett nätverk där var
och en kan bidra med det man är bra på och gillar, även under en begränsad
tid. Dock behövs, som i alla föreningar, en ordförande, sekreterare och kassör.
Intresserade kan ta kontakt med Erika via mail:
erikaahlberg0666@gmail.com

GUSTAV VASASKOLAN
BOX:29 · 186 21 VALL ENTUNA
BESÖK: LINDHOLMSVÄGE N 211
TFN: 08-587 849 32
GUSTAVVASASKOLAN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/GU STAVVASASKO LAN

SID 4/5



SchoolSoft: Många upplever SchoolSoft som krångligt, när det gäller att
lägga in vistelsetider mm. Även informationen på SchoolSoft kan variera,
både när det gäller omdömen från lärare och annan information – det är svårt
att veta var man ska leta. Vilka direktiv har lärarna om vad som ska läggas ut,
och vilken information efterfrågar vårdnadshavarna? Går det att ”släcka ner”
information eller rubriker i SchoolSoft som inte används, så det blir lättare att
hitta den information som finns och är aktuell för vår skola? Ett förslag var att
ge utförligare information om olika funktioner på SchoolSoft.
Vi vidarebefordrar frågan till Henrik Söderblom, IKT-ansvarig.



Friidrottskampen: Vilket syfte fyller den och vad är anledningen till att
klasserna ska tävla i grenar de aldrig har fått träna på under
idrottslektionerna? Gunilla Följer upp frågan med berörda lärare.



Brandlistor: Föräldrar känner sig fortfarande osäkra på att man har
tillräcklig koll på närvaron om något händer. Skolan återkommer i frågan.



Föräldramöte: Intresse finns av att ha ett föräldramöte per termin. Tidigare
har kutymen varit att skolan kallar till höstterminens föräldramöte, och
föräldrarna kallar till föräldramöte på vårterminen om de känner att behov
finns. Föräldrarna på mötet önskar ett möte per termin. Vi lyfter det med
lärarna.



Avslutande samtal i sexan: det skulle kunna läggas upp som ett ”vid
behov-samtal”, d.v.s. inte obligatoriskt för alla, men att möjligheten finns att
stämma av med klassens mentor inför övergången till högstadiet.



Frånvaro av lärare: Föräldrarna önskar information om att ordinarie
personal är frånvarande. Informationen kanske kan läggas ut på SchoolSoft.
Funderingar kring om eleverna får den undervisning och de kunskaper de har
rätt till när ordinarie personal ej är på plats.



Rastvärdar: Vid något tillfälle när en förälder kom till skolan under en rast
kunde hen inte hitta någon rastvakt. Vanligtvis är tre till fyra personer ute på
rasterna, förutom resurspersoner som är ute med enskilda elever. Dessutom
finns alltid ytterligare personal ute med förskoleklassen. Att det vid detta
tillfälle inte fanns personal utanför ettan är olyckligt och berodde på att flera
elever samtidigt gjort sig illa och behövde omplåstras.
Ibland upplever föräldrar också att det bildas ”kluster” av personal på samma
ställe, och vi kommer givetvis i fortsättningen försöka se till att personalen
fördelar sig jämnt över skolgården, och håller ett extra öga på fotbollsplanen,
där det ibland kan uppstå konflikter.



Gästhallen på fritids, och Ugglans hall: Hallen där de stora
fritidsbarnen hänger sina kläder när de är på Rönnen, och framför allt
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Ugglans hall innanför, är ofta väldigt stökig, enligt en förälder med barn som
ibland har morgonomsorg. Vi ser över detta.


Avslutningsvis konstaterade en förälder att hennes barn tycker att Gunilla är
bästa rektorn! 



Höstens möten:
Tisdag 27 september 19.00 i personalrummet OBS! Ändrat datum då det
föreslagna krockade med BUN:s möte
Torsdag 23 november 19.00 i personalrummet

Vid datorn, Karin Älfvåg
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