
 

 
Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra!  

Här kommer läsårets första hälsning från föräldraföreningen, VGFF.  

 

Alla föräldrar är välkomna till föräldrakväll med årsmöte den 18 september kl 17.30-19.45 i 

matsalen. Program: 

1. Rundvandring på skolan.  

Kom och titta på skolans lokaler och träffa lärarna! Hemklassrum och andra lokaler som 

slöjdsalar, musiksal, ateljé och idrottshall är exempel på lokaler som man kan besöka och 

lärarna kommer att finnas där.   

 

2. Författarbesök av Sara Lövestam. 

Sara Lövestam skriver såväl för vuxna som för ungdomar och barn. Sara är språkvetare och leder 

program i radions P1 och TV4 Nyhetsmorgon. Hon kommer för att prata om vikten av läsning. 

Även skolans personal är inbjuden till denna föreläsning. 

 

3. Träffa Vinsta grundskolas nya rektor Nina Alshammar.  

Vinsta grundskola har denna höst fått en ny rektor, Nina Alshammar, som presenterar sig för 

oss.  

 

4. Föräldraföreningens årsmöte.  
Sista stunden på föräldrakvällen är det årsmöte för VGFF. Årsmöteshandlingar hittar du 2 veckor 

innan mötet under Nyheter på www.vgff.se. En av motionerna som ska behandlas rör en 

ändring i stadgarna. 

 

Årskurs 4 säljer korv med bröd och fika.  

 

Anmäl dig till föräldrakvällen senast den 12/9 på kontakt@vgff.se.  

 

Mejla motioner till styrelsen senast den 8/9. Hör också av dig om du vill vara med i ett utskott eller i 

styrelsens arbete. Välkommen! 

 

Bilfria veckor 
Under vecka 36 och 37 (2-13 september) arrangerar föräldraföreningen och skolan bilfria veckor på 

Vinsta östra! 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, rörelse och en bra start på dagen. 

Kom ihåg att stoppförbud råder i drop-off-zonen med undantag för på- och avstigning. Man får alltså 

inte gå ifrån bilen för att lämna eller hämta sitt barn på skolan. Använd då angränsande gator eller 

skolans parkering enligt gällande parkeringsregler. Medlemmar i styrelsen och skolledningen 
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kommer stå i zonen vissa morgnar och eftermiddagar för att uppmuntra till en säker användning av 

zonen. Se bilagan för mer tips om de bilfria veckorna! 

 

Kontaktinfo mellan föräldrar 
Vill du kunna kontakta och/eller få information från årskursombud eller andra föräldrar i ditt barns 

klass? T ex information om föräldravandringarna, Vinstadagen, klassdisco eller annat evenemang. Ja, 

det vill du förhoppningsvis! Från och med i år kan föräldrar hitta varandras kontaktinfo i 

Skolplattformen! Skolan förmedlar inte mailadresser mellan föräldrar på annat sätt längre.  

Gör så här: Logga in på Skolplattformen. Välj barn. Klicka på ”Kontakt”. Kryssa i vilka 

uppgifter som ska delas med klassen och tryck på ”Spara”. 

Om du delar dina uppgifter kommer du också kunna se de andra vårdnadshavare i samma klass som 

delat sina uppgifter. Om alla i klassen delar uppgifter kan alla alltså nå alla, men bara då! Påminn 

gärna varandra. 

 

 
 

Årskursombud  
Vi vill tacka årskursombuden som varit representanter under det gångna läsåret för ett gott 

samarbete! Ni sitter kvar till föräldramötena som äger rum mellan den 9-17 september, då nya 

ombud väljs i varje klass. Vi hälsar alla nya välkomna efter årsmötet! På https://vgff.se/ombud/ finns 

information om årskursombudens roll.   

  

Föräldravandringar  
I slutet av september drar höstens föräldravandringar igång. De äger rum under ett antal fredags- 

och lördagskvällar, då det kan vara som viktigast med vuxennärvaro ute på gatorna. 

Föräldravandringarna är ett gyllene tillfälle för föräldrar på Östra att ta en promenad och lära känna 

varandra lite bättre, samtidigt som vi bidrar till en tryggare närmiljö för våra barn! De tre årskurser 

med störst andel vandrande föräldrar vinner dessutom ett bidrag till klasskassan! Information om 



datum och hur föräldravandringarna går till finns på https://vgff.se/foraldrarvandring/ och detaljer 

kommer från årskursombuden i slutet av september. 

 

Årskurskonto hos oss  
Kom ihåg att varje årskurs kan ha ett konto hos föräldraföreningen om ni samlar pengar för utflykter, 

klassfester eller andra aktiviteter. Se https://vgff.se/konto/  

 

Fortsätt att mejla oss  
Har ni funderingar över föreningens verksamhet eller frågor ni vill lyfta? Prata med årskursombuden 

eller maila direkt till styrelsen på kontakt@vgff.se. Tack för allt tankeutbyte, all information och alla 

idéer som ni bidrar med varje läsår. 

 

Bli medlem 
Vi välkomnar alla föräldrar på Östra att bli medlemmar i Vinsta grundskolas föräldraförening. Ni 

kommer höra om vår verksamhet på föräldramötena i matsalen början av höstterminen! För att bli 

medlem, betala 100 kr via Swish nr 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar! Ann L, Ann S, Henrik, Jenny, Malin, Martin J, Martin G och Peter i styrelsen 

 

Gå in på vår hemsida, där kan man läsa om oss och prenumerera på våra nyheter: https://vgff.se/  

Följ oss på Facebook: https://sv-se.facebook.com/vinstagff/ 
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