Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra!
Här kommer vårterminens första hälsning 2019 från föräldraföreningen. Vårterminen är nu igång
och aktiviteter som föräldravandringar och Vinstaskolans dag ligger framför oss.

Hänt sedan sist
Den 13 november var det möte för årskursombuden, men även andra intresserade
föräldrar. Skolans digitalisering var i fokus och vi fick prova på olika roliga program
eleverna arbetar med. Duktiga elever och lärare från åk 1 och 3 var med och visade hur
programmen fungerar.
Höstens föräldravandringar avslutades i november och resultaten för årskurserna blev
enligt följande:
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Detta betyder att vi har haft 127 vandrare fördelade på 12 kvällar vilket ger inte mindre än
11 vandrare i snitt per kväll! Bra jobbat!
Grattis till årskurserna 5, 3 och FK som vann pengar till respektive klasskassa! Vi har satt in
pengarna på vinnarnas årskurskonton.
Det sista som hände förra terminen var att VGFF traditionsenligt bjöd skolans personal på
julfika, vilket som vanligt var mycket uppskattat.
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18-19. Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.
18-19.30. Årskursombudsmöte. För årskursombud och andra intresserade föräldrar.
18.00-20. Vinsta grundskolas dag.
18-19. Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.

Föräldravandringar med start den 29 mars
Nu är det ny termin och dags för nya vandringar.
Datumen för vårens föräldravandringar finns nu upplagda på VGFFs hemsida. Som vanligt är 5:orna
först ut, 29-30 mars denna gång.
OBS! Nytt för i år är att istället för att hämta ut nyckel till skolan så hämtar man ut två ryggsäckar
med reflexvästar, informationskort och första hjälpen-kit i. Detta innebär att vi inte behöver krångla
med larmet men vi har å andra sidan inte tillgång till toalett och vi använder bara västarna, inte
jackorna som fanns tidigare.
Ny mötesplats! När vi inte behöver komma in på förskoleklassens lokaler längre flyttar vi
mötesplatsen till utanför matsalen istället, dit hittar alla.
Som vanligt är det ni årskursombud som delar upp klasserna de olika tiderna, ansvarar för ryggsäckar
och västar och registrerar antalet vandrare när kvällen är avslutad.
Vi återkommer med påminnelse till respektive klass när det närmar sig vandring för just er.

Välkommen på möte den 23 april
Den 23e april, precis efter påsklovet, är det möte för årskursombud och alla andra
intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.00-19.30. Anmäl dig
till mötet på kontakt@vgff.se innan påsklovet, senast den 12e april. Skolledningen
kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan
och föräldrar i alla årskurser. Dagordningen kommer med i nästa medlemsbrev.
Vi bjuder på fika.

Vinsta grundskolas dag 2019 den 22 maj
Den sedvanliga kvällen Vinsta grundskolas dag kommer 2019 äga rum onsdagen den 22a maj. Boka
datumet i era kalendrar! Vet du inte vad det är? Här finns mer information:
https://vgff.se/vinstagrundskolasdag/

Trafiken
Den pågående ombyggnationen av trafiklösningen på Vinstavägen är i det närmaste klar.
Målning av streck för de nya övergångsställena kommer att ske efter vintern.

Drop-off-zonen är tänkt att underlätta för elever som blir skjutsade till skolan med bil, men
den vållar också otrygghet när reglerna inte följs. Det är stoppförbud i
zonen.
Man får stanna till för att lämna av eller hämta upp någon. Man får INTE
parkera och lämna bilen i någon del av zonen, inte ens längst ut på
kanterna och inte ens en jättekort stund. Det skapar en stökig
trafiksituation och därmed otrygghet för barnen som ska gå till och från
skolan, särskilt för de barn som går på egen hand. När bilar parkerar i
zonen behöver de som kommer efter backa för att komma ut vilket
förstås är riskfyllt när det finns barn i närheten.
För att parkera bilen, använd angränsande gator eller skolans egen
parkering.
Föräldrar: berätta gärna för andra vuxna som hämtar era barn vid skolan
om hur zonen får användas.

Kameraövervakning
Med anledning av att vi har fått frågor om kamerorna som är uppsatta i skolan vill vi skicka med
följande information från Anna Wadenhed som är administrativ chef.
Kameraövervakningen sker i enlighet med kameraövervakningslagen och översiktsprincipen.
Övervakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål såsom inbrott eller intrång av
obehöriga. Legitimerad myndighetsperson och fyra anställda på skolan har tillgång till och
behörighet att ta del av inspelningsmaterialet efter en incident. Inspelat material raderas efter 1
månad.

Bli medlem
Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på
Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar.
Med ett stort medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler
aktiviteter på skolan. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden för vår verksamhet!
För dig som vill bli medlem, betala via swish på nummer 1230337881 eller
skanna QR-koden här intill i swish-appen. Eller scanna OCR-koden för postgirot
nedan.
Avgiften är 100 kr per elev och år.

Med vänliga hälsningar!
Ann, Ann, Henrik, Malin, Martin, Martin, Jenny och Peter i styrelsen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

