
 

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

  

Vi har fått en gåva – nu blir det ateljé och extra bidrag till utflykter 

2015 beslutade Utbildningsnämnden att Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan skulle bilda 

enheten Vinsta grundskola. Vinstagårdsskolan hade då en inaktiv föräldraförening som 

fått in sina sista medlemsavgifter 2012. Nu ska den lösas upp och vi har fått överta deras 

kvarvarande medel på 28 347 kronor. Vi är mycket tacksamma för denna stora gåva. Vi 

kan nu: 

• Bidra med 20 000 kronor till en ateljé i Klubbens lokaler, utifrån skolans önskemål. 

Alla elever i åk 1-5 ska få tillgång till ateljén både på skoltid och fritidstid. Pengarna 

går till stafflin, torkställningar, målarutrustning och eventuellt en drejskiva. Ateljén 

blir färdig under våren.  

• Vara extra generösa mot de årskurser som sökt vårt bidrag för att kunna besöka 

museum eller göra andra utflykter med eleverna. 

  

Välkomna på möte den 25 april 

Skolan har beslutat att ha en obligatorisk kväll – ”Vår kväll!” – för alla elever den 25 april 

klockan 17.00-19.00. (Denna kväll ersätter skoldagen den 30 april, som är en klämdag. 

Skolan kommer ge mer info om detta.) Vi föräldrar är inbjudna till kvällsaktiviteterna. 

 Efter skolans aktiviteter är alla årskursombud – och andra intresserade föräldrar – 

välkomna på årskursombudsmöte klockan 19.00-20.00. Vi ses i personalrummet. Då ska 

vi bland annat förbereda Vinsta grundskolas dag. Mejla till kontakt@vgff.se och meddela 

om du kommer senast den 20 april. 

 

Föräldravandringarna 

Nu finns tiderna för vårens vandringar på vår hemsida. Nytt för denna termin är att vi 

kommer att rikta vandringarna mot Spånga centrum där det finns stort behov av ökad 

vuxennärvaro. Läs mer på https://vgff.se/foraldrarvandring/  

 

Planering för våren 

6 mars Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med. 

25 april  Årskursombudsmöte 19.00-20.00 – för årskursombud och andra 

intresserade föräldrar 

23 maj Vinsta grundskolas dag kl 18.00-20.00 

5 juni Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med. 

 

Julhälsning till personalen på skolan 

Sista veckan innan jullovet bjöd vi all personal på Vinsta 

grundskola östra på glögg, julmust, pepparkakor och lusse-

bullar. På detta sätt ville vi visa vår uppskattning för det 

proffsiga jobb de gör med våra barn och önska god jul. 

 

Med vänliga hälsningar! 

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen 


