
 

 

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra!  

Här kommer en försommarhälsning från föräldraföreningen, just när vårteminen 2019 är slut och 

skollovet har börjat.     

 

Vinsta grundskolas dag  
Tack för alla era insatser på Vinsta grundskolas dag! Efter att ha fått in alla 

Swishbetalningar landade resultatet på drygt 26 000 kronor vilket är rekord i år igen! 

Föreningen ska förvalta pengarna väl. Hör av er om ni har förslag eller idéer på inköp eller 

investeringar.  

  

Flera av årskurserna har sökt och fått bidrag  
Under läsåret har vi kunnat bevilja bidrag till de årskurser som sökt pengar från oss. Det här har 

eleverna fått vara med om:  

  

F-klass      Tekniska museet.  

Årskurs 1 Besök på Skansen med den guidade visningen Rik och Fattig. 

Årskurs 3 Besök på Historiska museet. En visning och besök i verkstaden där de fick skapa sitt eget 

forntidssmycke. 

 

Nya böcker till eleverna  

I slutet av terminen valde föreningen att ge 5 000 kr till skolbiblioteket på Östra för att sponsra inköp 

av flera nya böcker.   

 

Resultatet av vårens vandringar  

Här kommer resultatet av vårens föräldravandringar. Toppstriden var riktigt jämn denna gång, men 

årskurs två blev till slut de som tog hem vårens förstapris. 

Vi har haft 93 vandrare under vårterminen fördelade på 12 kvällar vilket ger 8 vandrare i snitt per 

kväll. Bra jobbat! Vi har satt in pengarna på vinnarnas respektive årskurskonton. 

   

FK    31 procent       Tredje plats  500 kr  

Åk 1 33 procent       Andra plats 1000 kr 

Åk 2 34 procent       Första plats 2000 kr  

Åk 3 22 procent       Fjärde plats 

Åk 4 22 procent       Fjärde plats 

Åk 5   0 procent       Sjätte plats 

 

Polis och fältassistenter uppmuntrar oss att fortsätta vandra. De ser tydligt att 

föräldranärvaro minskar skadegörelse och otrygghet i området. Det gynnar våra barn – 

även de yngsta – att slippa se och höra talas om hotfulla händelser i vår närmiljö. Tider för 

höstens vandringar kommer upp på vår webbplats i augusti.  



Årsmöte 18e september  

Vi kommer att ha årsmöte den 18e september med inbjuden föreläsare. Mer info kommer 

i början på höstterminen.  

Vi söker fler personer till styrelsen! Man kan vara med som ledamot i styrelsen eller i ett 

utskott om man är specifikt engagerad i en viss fråga. Till exempel trafikutskott, skolmiljö, 

hälsa eller något annat ämne. Maila till kontakt@vgff.se eller kontakta någon i styrelsen 

direkt om du är nyfiken på att vara med! Kom ihåg att lämna in motioner eller meddela om 

ni vill vara med i styrelsen senast 15 augusti. 

 

Årskursombuden  

Stort tack till er som varit årskursombud under läsåret. Ni sitter kvar (med undantag av åk 5) tills nya 

ombud väljs på föräldramötena i slutet av augusti.    

Enligt föräldraföreningens stadgar måste vi ha ombud i alla årskurser. Genom att samla ombuden 

och skolledningen en gång per termin kan vi få en dialog där alla årskurser är representerade. 

Ombuden hjälper också till med att förmedla information, få till stånd föräldravandringarna och 

Vinsta grundskolas dag. Läs mer på https://vgff.se/ombud/.  Varje årskurs bestämmer om de 

därutöver också vill ha klassföräldrar (klassfester och inköp av presenter till mentorer) och resegrupp 

(klassresa). Detta ligger emellertid utanför uppdraget för föräldraföreningen.  

 

Många valde att gå och cykla  

I maj arrangerade föräldraföreningen och skolan två bilfria veckor. Syftet var att främja en säkrare 

trafikmiljö och samtidigt skapa hälsovinster för eleverna. Under de bilfria veckorna hade 

föräldraföreningen och skolledningen representanter i dropp-offzonen på morgnar och 

eftermiddagar. Det märktes att fler än vanligt cyklade och gick.  

  

Glad sommar!  

Inför skolavslutningen bjöd vi all personal på Östra på gräddtårta eller laktos- och glutenfri 

tårta, som tack för ett fint läsår. Nu vill vi även skicka varma sommarhälsningar till er 

föräldrar och alla fina barn!  

 

 
 

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

mailto:kontakt@vgff.se

