
 

Hej alla föräldrar på Vinsta grundskola östra, 
Här kommer läsårets första hälsning från föräldraföreningen.  

  

Föreläsning och årsmöte 
Vi vet att skolbarn rör på sig allt mindre och mår allt sämre. Kalle Zackari 

Wahlström ska prata om vad vi vuxna – i skolan och hemmet – kan göra 

åt det. Föräldrar i f-klass till åk 5 på Vinsta grundskola östra är varmt 

välkomna. Samt skolans personal. Tid: 21 september kl 17.00-19.00. (Vi 

börjar prick kl 17.00) Plats: Matsalen. Föreläsningen, som hålls i 

anslutning till VGFF:s årsmöte, är kostnadsfri men anmäl dig på  

kontakt@vgff.se senast den 16 september. Föräldraföreningen bjuder på korv 

med bröd och årskurs 4 säljer fika. Årsmöteshandlingar hittar du på 

https://vgff.se/2016/09/01/handlingar-till-arsmotet/ Mejla gärna motioner 

till styrelsen senast den 7 september. Hör också av dig om du vill vara med i ett utskott eller delta i 

styrelsens arbete. 
 

Bli medlem 

Vi behöver ditt stöd! Bli medlem i föräldraföreningen. Avgiften är 100 kr per barn och läsår. 

Betala in på plusgiro 70 38 99-5. Uppge elevens namn och klass. Inom en månad kommer vi 

också att ha Swish. Numret kommer då att finnas på vår hemsida. 

 

Årskursombud 
Vi vill tacka avgående årskursombud för ett gott samarbete och hälsar alla nya välkomna! På 

https://vgff.se/ombud/ finns information om årskursombudens roll. 

 

Årskurskonto hos oss 
Kom ihåg att ni kan ha ett konto hos föräldraföreningen om er årskurs samlar pengar för 

utflykter, klassfester eller andra aktiviteter utanför skoltid. Se https://vgff.se/konto/ 

 

Föräldravandringar 
I början av oktober drar höstens föräldravandringar igång. Först ut är åk 5. Information om tider 

och hur föräldravandringarna går till finns på https://vgff.se/foraldrarvandring/ 

 

Trygga skolvägar 
Respektera parkeringsförbudet på Vinsta skolgränd så undviker vi trängsel där. Gå eller cykla 

gärna med barnen till skolan så blir det färre bilar i närmiljön runt skolgården. 

 

Fortsätt att mejla oss 
Tack för tankeutbyte, information och idéer. Fortsätt att höra av er på kontakt@vgff.se 

 

Med vänliga hälsningar! 

Ann, Annika, Björn, Charlotte, Henrik, Johan och Lisa i styrelsen 


