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Mötesanteckningar ”Vinningarådet”
Tid och plats

Vinninga 2015-02-04

Deltagare

Se bifogad deltagarlista, 24 personer från Vinninga
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Mario Melani,
Ulf Karlsson, Monika Andersson
Kommuniceras
Internt

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Information från Barn & Skola
Ulf Karlsson och Mario Melani redogjorde för Barn & skolas uppdrag och
svarade på frågor.
Uppdrag:
- Det skall vara 18 barn i snitt i grupperna i förskolan. Idag är det 5,0
barn per årsarbetare i förskolan. Efterfrågan på förskoleplatser
varierar under året, variationen är så stor som 2 hela förskolor
- Ett uppdrag är att eleverna skall känna trygghet i skolan bl. a genom
systematiskt elevhälsoarbete och plan mot kränkande behandling.
- Ett uppdrag är att arbeta med tidiga samordnade insatser så tidigt
som möjligt för att förhindra utanförskap. Förebyggande sker också
genom föräldramöten.
- Alla elever ska gå ut med godkända betyg. Bra resultat nu men det
finns också utmaningar med växande barnkullar.
- Elever som behöver särskilt stöd ska också få det. Arbetet
organiseras så att barn skall få träffa samma personer så långt som
möjligt. Bas-team finns som ger handledning vid psykisk ohälsa.
IT-hjälpmedel
Att kunna hantera IT-hjälpmedel är en nyckel till att hantera den framtid
som möter eleverna. Lärare och elever får lära sig de nya verktygens
möjligheter genom att upptäcka och lära av varandra. Läraren får styra så att
de verkligen använder det som ett verktyg för lärande. IT-verktygen fungerar
även som ett hjälpmedel t ex specialpedagogiskt stöd t ex talsyntes. En
synpunkt som lämnades på mötet var att det behöver satsas på mer
lärarutbildning. En sådan satsning kommer att se olika ut i olika skolor och
är planerad att genomföras 2015. Information på nätet kan innehålla allt. Det
innebär att eleverna måste rustas med etik och moral så de kan välja bort det
felaktiga och olämpliga.
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Lokaler anpassade till undervisningen
Lokalerna i Vinninga är inte anpassade för de nya verktygen. Skolan arbetar
med frågan hur lokalerna och även korridorerna kan utnyttjas och anpassas
till de nya arbetssätten. Det finns en långsiktig underhållsplan för alla skolor
och i samband med planerat underhåll försöker man anpassa lokalerna.
Skolan måste planera för att ha råd med både pedagogiska verktyg och
anpassade lokaler, inte bara det ena. En synpunkt lämnades om att elever
som måste sitta i ett kapprum inte har en acceptabel arbetsmiljö.
Stor barngrupp på gång
Till hösten kommer en stor barngrupp, 52 elever. Det är redan idag
problemen med lokaler och lokalproblemen kommer att bli ännu större. För
att möta ökningen av antal barn kommer det att anställas fler pedagoger men
för att få plats med de nya klasserna kommer fritids för de äldre att flyttas till
folkets hus. Det är bara under en årskurs som det är en puckel i antalet barn
men detta måste lösas under hela deras skoltid. Det finns inga beslut om
utbyggnad.
Fråga till politiken. Hur skall detta lösas långsiktigt med större barnkullar
och större inflyttning? Skolan har varit förliten länge. Den tidigare
utbyggnaden räcker inte till. Hur tänker man kring målet att bli 45 000
invånare? Det är bara 15 år dit. Politiken behöver ha bättre framförhållning
så man inte blir överraskad.
Svar: Planering görs av vad man kan klarar att göra på kort sikt och på
längre sikt. Det är samma problem i nästan hela kommunen, värst är det i
Örslösa så den skolan byggs ut nu. Från äskande till färdigbyggt tar det ca
två år. Det är svårt att planera för att hantera inflyttningen, speciellt i
förskolan.
Gymnastiksal och matsal
Fråga: Finns det planer på större gympasal? Eleverna står som ”packade
sillar” i gympan. Detsamma gäller matsalen och antalet toaletter.
Svar: Gymnastiksalar har inte varit uppe till politiken. Man har i första hand
prioriterat vanliga undervisningslokaler. Nu när frågan lyfts om gympasalen
i Vinninga kommer man att titta på detta för att se om det finns nån lösning
för att klara den undervisningen.
Föräldrarådet har lyft frågorna om trånga lokaler men man har inte fått
återkoppling.
Det saknas också vanliga samlingslokaler i Vinninga.
Planering och prioritering av investeringar
Till kommunstyrelsen har frågorna om lokalerna i Vinninga inte kommit
upp. Kommunens investeringsplan är tre-årig men det kan ske
omprövningar. Örslösas ombyggnad var en omprioritering. Men Vinninga
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har inte varit uppe. Dialog kommer att tas upp med kommunstyrelsen i vår
angående behovet av investeringar i skolorna och vilka som ska prioriteras.
Örslösaskolan var uppe i fullmäktige på allmänhetens frågestund och även i
tidningen men då hade Barn & skola redan uppe frågan. Det finns
möjligheter att vara med på fullmäktiges frågestund 23 feb och lyfta frågan
om Vinningaskolan och att den skall prioriteras nästa gång. En akut lösning
är att ställa ut några modulbyggnader.
Lekytor
Om skolan byggs ut så kan lekytorna försvinna. Det är viktigt att skydda
lekytorna. Kanske det går att bygga även på höjden?
Trafiksäkerhet
Placeringen av en tung industri bredvid skolan är inte bra. Dessutom har
produktionen och transporterna ökat. Lastbilarna genar även upp på en
trottoar vid skolan för att komma ut. Det saknas säkra övergångställen. Gång
och cykelvägen till fritids är inte säker när trafiken går så fort med så tunga
laster. Skolan kan inte flytta på en industri. Trafiksäkerheten måste lösas
tillsammans med Samhällsbyggnad och Trafikverket. Barn & Skola behöver
titta på hur man kan lösa barnens skolvägar, både till skolan och vägen bort
till fritids. Den säkrare gångvägen inne mellan husen går inte hela vägen
fram till fritids men kanske den går att förlänga? Kommunen träffar
Trafikverket 9 april och tar med säkerhetsfrågorna till det mötet.
Städning
Städningen drogs ner för tre år sedan. Andra tider för städning och olika
städfrekvens i olika utrymmen. Ingen utredning har gjorts av eventuella
konsekvenser av den minskade städningen. Ulf Karlsson tar fram
information om besparingen och uppföljning av hur städningen upplevs i
skolan.

Frågor om vägar och tomter i Vinninga
Vinninga känner sig bortglömda fast det är kommunen största tätort. Flera
synpunkter lämnades.
Cykelvägen till Bäckliden har efterfrågats i många år men inget har hänt.
Cykelvägen som korsar nya 44:an har försvunnit ur Trafikverkets planering.
Infartsvägen in måste det göras något åt, är vägen verkligen lämpad till så
tung och tät trafik? Kommunen borde inte ha tillåtit utbyggnaden av fabriken
i centrum. Det finns efterfrågan på fler tomter, kommunen har mark men
inga nya tomter kommer.
Framtidsplaneringsfrågorna i Vinninga måste kommunen samordna bättre
och se till helheten, över förvaltningsgränserna.
Svar: Trafikverket är inte så intresserade för att få till lokala lösningar så
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sådana frågor kanske kommunen själv får hantera. Beträffande gamla 44:an
så kommer den att ställas i ordning och sen tar kommunen över den vägen.
I kommunen har ett arbete med ny kommunal översiktsplan startat.
Samhällsbyggnad kommer att bjuda in till samrådsmöten om detta och där är
lämpligt att ta upp dessa planeringsfrågor. Trafikenheten och Plan & Bygg
bjuds in till nästa Vinningaråd.

Projekt Centrumutveckling på landsbygden
Regionen och kommunen har beviljat pengar till ett projekt för att
tillsammans med affärsidkare, fastighetsägare och invånare ta fram en plan
för hur orten och centrum skall kunna utvecklas både för att stärka handeln
och för invånarnas livskvalitet och ortens attraktivitet.
Arbetet börjar med att blida en styrgrupp som sen planerar hur arbetet skall
gå vidare i Vinninga. Viktigt är att handlare, vägförening m fl. är med men
alla intresserade inbjuds att anmäla sig till styrgruppen.
Anmäl intresse till kommunens landsbygdsutvecklare Monika Andersson
0510-771283 eller epost monika.andersson2@lidkoping.se
Projektet är en förstudie för att tillsammans med en expert på
centrumutveckling ta fram en utvecklingsplan. Däremot finns inga medel för
att göra investeringar. Men den plan man tar fram ska användas för att söka
medel från olika håll t ex Leader och att börja söka medel ingår i arbetet.
Ett önskemål framfördes: Skylten på kiosken finns kvar fast det inte finns
nån kiosk längre. Det är missvisande för besökare. Går det att kontakta den
som äger lokalen i den frågan?

Vård & Omsorg och trygghetsboende
Vård & Omsorg har precis avslutat en enkätundersökning av intresset för
trygghetsboende på orten. Ca 220 intresserade, varav 2/3 i Vinninga och en
tredjedel i Filsbäck. Vård & Omsorg ska sammanställa resultatet och sen gå
vidare till intresserade byggherrar. Rapport om resultatet presenteras på
nästa Vinningaråd

Övriga frågor
Allaktivitetshus
Elever på De la Gardie har gjort en utställning om Vinninga. Där fanns ett
förslag om allaktivitetshus för ungdomar, PRO och alla andra.

Nästa möte – OBS nytt datum!
Nästa möte onsdagen 3 juni kl. 18.30 i Vinningaskolans matsal.
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Inbjudan går ut via e-postlista, affischer vid affären m fl. ställen och denna
gång även via annons.
Bjud in ungdomar från De la Gardie, Samhällsbyggnads enheter för trafik
och plan& bygg. Ta med presentation av arbetet om trygghetsboende och
statistik om trafiken genom Vinninga.
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