
 

Hej alla föräldrar på Vinsta grundskola östra 
Här kommer läsårets första hälsning från föräldraföreningen.  
  
 
 
Föräldrakväll med årsmöte den 26 september kl 18.00-20.00, i matsalen 
 

1. Följ med in i skolan 
Följ med på en tur i de lokaler som föräldrar sällan får se. Vi tittar på slöjdsalarna, 
musiksalen, ateljén och Klubbens lokaler, idrottshallen och expeditionen tillsammans med 
representanter för skolan.  
 

2. Att växa upp i Vinsta 
Stadsdelsdirektör Denise Melin berättar om vårt närområde. Hur ser de socioekonomiska 
förhållandena ut i befolkningen? Hur är barnens hälsa? Vilka utmaningar finns här där våra 
barn växer upp?  
 

3. Skolvalet – vad innebär det egentligen? 
Rektor Fredrik Boström berättar om den faktiska verkligheten när det gäller möjligheten att 
välja skola, skolans regler för att anta elever och elevströmmar mellan vår skola och 
närliggande friskolor.  
 

4. Årsmöte 
Föräldraföreningens årsmöte. Årsmöteshandlingar hittar du under nyheter i vänsterspalten 
på www.vgff.se.  
 

Årskurs 4 säljer korv med bröd och fika. Anmäl dig senast den 16/9 på kontakt@vgff.se. Mejla gärna 
motioner till styrelsen senast den 16/9. Hör också av dig om du vill vara med i ett utskott eller i 
styrelsens arbete. Välkommen! 
 

 
 
Bli medlem 
Tack för alla medlemsavgifter som redan kommit in i samband med 
föräldramötena! Du som ännu inte har betalat kan göra det via swish 1230337881 
eller skanna QR-koden här intill i swish-appen. Det går också att betala via plusgiro 
70 38 99-5. Avgiften är 100 kr per barn och läsår. Uppge elevens namn och klass.  
 

Bilfria veckor 
Under vecka 36 och 37 arrangerade föräldraföreningen och skolan bilfria veckor. Syftet är att 
uppmuntra alla, som vill och kan, att gå eller cykla till skolan. På så vis blir det färre bilar i trafikmiljön 
runt skolan, och barnen får motion och rörelse. Gensvaret har varit mycket bra och cykelställen 
överfulla! Kom ihåg att stoppförbud råder i drop-off-zonen med undantag för på- och avstigning. 
 
 



 
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. Se https://vgff.se/konto/ 

 
Föräldravandringar 
I slutet av september drar höstens föräldravandringar igång. Först ut är åk 5. Information om tider 
och hur föräldravandringarna går till finns på https://vgff.se/foraldrarvandring/ 

 
Fortsätt att mejla oss 
Tack för tankeutbyte, information och idéer. Fortsätt att höra av er på kontakt@vgff.se. 
 
Med vänliga hälsningar! 
Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen 
 

 
Prenumerera på våra nyheter https://vgff.se/ 
Följ oss på Facebook https://sv-se.facebook.com/vinstagff/ 

 


