En förening för oss med barn
på Vinsta grundskola Östra
Vinsta Grundskolas Föräldraförening (VGFF) ska
representera föräldrar och elever på Vinsta Grundskola Östra.

Föreningen har som mål att:
• samla och engagera föräldrar i skolfrågor
• förbättra elevernas skolsituation
• ta tillvara elevernas intressen
… i samarbete med skolans personal.
Bli medlem!
För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi stöd.
Medlemsavgift är 100 kronor per barn och läsår. Betala gärna senast 1/10.
Swish
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Varför behövs föreningen?
Skollagen (kap 4, §13) säger att varje skola måste ha forum för samråd med
elever och vårdnadshavare. Forumen ska:
• Ta upp frågor som är viktiga för skolans verksamhet och för eleverna och
vårdnadshavarna.
• Ge elever och vårdnadshavare information om beslut och möjlighet att
lämna synpunkter innan besluten fattas.
Vinsta grundskolas föräldraförening utgör ett sådant forum.
En förening kan ta initiativ och påverka
Det är föräldraföreningen som bjuder in skolledningen till möten. Som
förening kan vi
• ta upp och driva frågor som kommer från elever och föräldrar.
• ha ekonomiska tillgångar som vi kan använda för att stötta vissa
verksamheter på skolan.
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Medlemskap i en ideell förening innebär
att mötas kring ett gemensamt intresse.
Vårt gemensamma intresse är våra barn
och deras skolvardag.

Swish 123 033 78 81
http://vgff.se

http://vgff.se
Aktuell information
finns här.

Följ vår verksamhet.
Få våra nyheter via
e-post.

Facebook: Vinsta grundskola föräldraförening - VGFF
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Dialog med skolledningen
Föreningens styrelse träffar rektorerna regelbundet.
Ibland bjuder vi också in andra till våra möten.
Medlemmar och utskott är alltid välkomna att vara med
på våra möten. Mejla och meddela att du vill vara med.
Läs våra protokoll på hemsidan.
Hör av er med idéer, synpunkter och frågor.
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Exempel på frågor 2018-2019
•

•
•

•

•

Föräldradialog. Skolplattformen. Individuella
utvecklingsplanernas synlighet på Skolplattformen.
Instagramkonton på skolan.
Programmering. Programmering på låg- och
mellanstadiet.
Skolgården. Rastpersonalens synlighet på skolgården.
Månbilarna användning och brist på förvaringsbod.
Rutiner kring halkbekämpning. Planer på förbättring av
skolgården utifrån jämställdhetspolicyn.
Trygghet och hälsa. Samarbetet mellan skola och polis.
Otrygghetsområden på skolområdet. Trygghetsgruppens
rutiner. Rutiner kring konflikter mellan elever. Skolans
larm.
Trafikfrågor. Trafikmiljön i dialog med Trafikkontoret i
Stockholm stad. Lämna och hämta. Bilfria veckor.

Utskott: Föräldrar som är
intresserade av att jobba med
vissa frågor men som inte kan/vill
sitta i styrelsen. Exempel på
utskott: skolmiljöutskott,
hälsoutskott, trafikutskott.
Alla som vill vara med är välkomna!
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Föräldravandringar
Föräldravandringar sker på fredags- och
lördagskvällar under höst och vår.
Två pass per kväll:
21.00-22.30
22.30-24.00.

Den årskurs som haft störst andel vandrande
föräldrar vinner 2000 kronor till klasskassan.
Andrapris: 1000 kronor till klasskassan.
Tredjepris: 500 kr till klasskassan.
Mötesplats är utanför expeditionen.
Start åk 5: 27e september
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Vinsta Grundskolas dag
En kväll i slutet av maj.
Målet är att stärka gemenskapen mellan elever,
lärare och föräldrar.
Överskottet av inkomsterna går till
föräldraföreningen.
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Beviljade bidrag till kultur 2017-2019
F-klass

Tekniska museet (-19)

Årskurs 1 Skansen (-19)
Årskurs 2 Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet och skolbio.

Årskurs 3 Historiska museet (-19)
Årskurs 4 Dramaten.
Årskurs 5 Naturhistoriska riksmuseet och Armémuseum.

VGFF har också gett bidrag till inköp:
bidrag till skolans nya ateljé
bidrag till nya böcker på skolbiblioteket.

Swish

Föreläsning och årsmöte 18 september 17.30
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Årskursombud
Enligt föräldraföreningens stadgar ska
föreningen ha ombud i alla årskurser.
Helst två per klass (alltså fler per årskurs).
Åtagandet gäller under ett läsår.

Att göra:
• Gå på ett ombudsmöte per termin.
• Schemalägg föräldravandring en gång per termin.
• Fördela arbetet inom årskursen inför Vinsta
grundskolas dag i maj.
• Tillgång till ”klasskassan”.

Klassförälder och resegrupp
Klassföräldrar kan arrangera klassfester och
köpa presenter till mentorer vid avslutningen.
Resegruppen kan leda arbetet med insamling
av pengar och bokning av klassresa.
Allt detta ligger utanför föräldraföreningens
område.
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Vill du vara med i föräldraföreningen VGFF?
•
•
•

Sitta i styrelsen.
Vara med i ett utskott.
Alla arbetar ideellt.
Vara medlem.

Välkommen!

Kom ihåg!
Medlemsavgift är 100 kronor per barn och läsår. Betala gärna senast 1/10.
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Utse idag 2 årskursombud och 2 klassföräldrar i varje klass. Meddela
årskursombuden till kontakt@vgff.se
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