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Medlemsbrev VGFF  
Föräldrar på Vinsta grundskola östra, här kommer information från 

föräldraföreningen! 
          

Är du inte medlem än?! 
Betala via Swish till 123 033 78 81  
Eller till Postgiro PG 703 899-5 

Ange elevens namn och klass  

Avgiften är 100 kr per elev och år  

                          Skanna QR-koden i Swish-appen                                                                                                       

Vad händer framåt? 
Den 12 november 18.00-19.15 för är det möte med skolledningen för årskursombud och alla andra 

intresserade medlemmar.  

Skolledningen kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och 

föräldrar i alla årskurser. Det kommer bjudas på fika!  

Anmäl dig till mötet senast den 5 november på kontakt@vgff.se 

 

Årskurs 6? (10 min) 

Aktuell information från skolledningen, bland annat om planerna på att utöka 

Östra till en F-6 skola. 

 

Lexplore (25 min)  

Vi får se hur skolans nya IT-verktyg för att kartlägga läsförmågan fungerar! Lexplore 

kartlägger läsförmågan hos elever med hjälp av ögonrörelsemätningar och AI-baserad 

analys. Det kommer börja användas i skolan redan under hösten. 

 

Skolplattformen (25 min) 

Möjlighet att ge feedback på Skolplattformen.  

 

Övriga frågor (15 min)  
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Vad har hänt under hösten? 
  

18 september - Årsmötet och ny styrelse  
Den prisbelönte ungdomsboksförfattaren Sara Lövestam hade en mycket intressant föreläsning om vikten 

av läsning på föräldrakvällen och nya rektorn Nina Alshammar presenterade sig. Samma kväll hölls 

föreningens årsmöte där ny styrelse valdes. Ni hittar oss här: https://vgff.se/styrelsen/  

 

27 september – Föräldravandringarna startade 
Höstens föräldravandringar är i full gång, åk 3-5 har vandrat under de senaste helgerna, bra jobbat! Åk F-

2 fortsätter varsin helg efter höstlovet, lycka till med era vandringar också. Årskursombuden för varje klass 

som ska vandra kommer få information från VGFF för att förbereda sig.  

Läs mer om föräldravandringarna här: https://vgff.se/foraldrarvandring/ 

 

Övrig information 
Vad får man egentligen göra i drop-off-zonen på Vinstavägen?  

Den frågan ställer sig en del föräldrar. Jo, det är en på- och avstigningszon där det är 

tillåtet att släppa av och plocka upp sitt barn.  

 

Det är inte tillåtet att lämna bilen i någon del av zonen. Behöver man lämna bilen, parkera 

istället på angränsande gator eller skolans parkering bakom skolan. Skolan kommer 

förtydliga stoppförbudet genom att rutmåla zonen. 

 

Hjälp till att hålla trafiksituation kring våra barn trygg!    

  

Få information från VGFF 

Det finns flera sätt att få veta vad som händer i föreningen: 

• Läs medlemsbreven vi skickar ut ett par gånger per år. 

• Gå in på hemsidan vgff.se och prenumerera på våra nyheter.  

• Gilla Vinsta grundskola föräldraförening - VGFF på Facebook.  

 

Slutligen, glöm inte att 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 vill vi gärna ha stöd av alla föräldrar.   

Visste du att i skrivande stund så har endast 30% av eleverna en eller flera föräldrar som 

är medlemmar i föreningen? Bli medlem nu och hjälp oss förbättra den siffran! 

 

Med vänliga hälsningar, Emelie, Henrik, Malin, Martin G, Martin J, Sofia och Peter i Styrelsen 
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