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Medlemsbrev VGFF
Här kommer information från föräldraföreningen!

Är du inte medlem än?!
• Betala via Swish till 123 033 78 81
Tips: Skanna QR-koden i Swish-appen
eller
•

Betala till Postgiro PG 70 38 99-5

Ange elevens namn och klass, avgiften är 100

kr per elev och år.

Vad händer framåt?
Kallelse till Extra föreningsmöte VGFF 14 april kl. 18.45-19.00.
Medlemmar i Vinsta grundskola föräldraförening, VGFF, kallas härmed till extra
föreningsmöte den 14e april kl. 18.45 i personalrummet på Östra. Mötet sker i
samband med årskursombudsmötet (se särskild punkt).
På mötet kommer två propositioner och en motion, som innebär ändringar i
stadgarna, behandlas. Det är en bekräftande andra omröstning av punkter som
togs upp på årsmötet 2019-09-18.
Proposition 1: Stadgeändring angående styrelsens sammansättning.
Proposition 2: Stadgeändring angående felskrivning i paragraf 17.
Motion: Stadgeändring för att avskaffa valberedningen.
De kan läsas i sin helhet på VGFF:s hemsida under fliken Nyheter. Scrolla till den 10
september 2019 samt 4 september 2019 då de publicerades.
Årsmötesprotokollet kan också läsas på hemsidan under Protokoll/Årsmöte samt
konstituerande styrelsemöte 18 september 2019.

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se
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Vårens årskursombudsmöte 14 april kl. 18-19.30.
På årskursombudsmöten träffas föräldrar, föräldraförening och skolledning och
pratar om ämnen som är aktuella på Vinsta grundskola östra. Syftet med mötet är
att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser.
Program för årskursombudsmötet
18.00-18.15 Representanter för skolan berättar om ABC – Alla Barn i Centrumkurserna för föräldrar som skolan håller i.
18.15-18.35 Josefin, Jenny och Jeanette som är lärare i årskurs 2 berättar om
undervisningsmetoden Kooperativt lärande som används på skolan.
18.35-18.45 Skolledningen lyfter aktuella punkter.
18.45-19.00 VGFF Extra föreningsmöte (se särskild punkt).
19.00-19.30 Förberedelser inför Vinstadagen 2020, information till
årskursombuden.
Mötet äger rum den 14e april, veckan efter påsk. Anmäl dig till mötet senast den 8
april på kontakt@vgff.se. VGFF bjuder på fika på mötet.

Vårens föräldravandringar
Vårterminens föräldravandringar kommer äga rum enligt följande datum:
Information kommer skickas ut till
årskursombuden innan respektive
vandring, men notera gärna datumen
redan nu.
Läs mer om föräldravandringarna här:
https://vgff.se/foraldrarvandring/

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se
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Vinsta grundskolas dag 27 maj
Vinsta grundskolas dag är den traditionsenliga vårkvällen i slutet av maj då barn,
föräldrar och skolans personal samlas på skolgården
och har roligt med tävlingar, lekar, loppis, hoppborg
och fika.
Notera datumet den 27e maj i almanackan! Har du inte
varit med förut? Läs på vår hemsida om hur det går till:
vgff.se/vinstagrundskolasdag. Mer information
kommer till årskursombuden under våren.

Vad har hänt under
hösten?
Höstens föräldravandringar
Höstens föräldravandring är avslutade, bra jobbat till alla deltagare! Vi har haft 114 vandrare
fördelade på 12 kvällar vilket ger inte mindre än 10 vandrare i snitt per kväll! Terminens
vinnare blev åk 5 (1a plats), åk 2 (2a plats) och FK (3e plats)! Pengar kommer sättas in på
vinnarnas respektive årskurskonton.
Årskurs Andel vandrande Placering Pengar till
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10 november – årskursombudsmöte
På årskursombudsmötet den 10e november samlades föräldrar, årskursombud och
skolledning och pratade om aktuella ämnen på östra. Bland annat visade specialpedagog
Caroline Wernqvist upp det digitala verktyget Lexplore som används för att mäta
läsförmågan hos elever genom att registrera ögonrörelser. Rektor Nina Alshammar gav
information om vad som pågår i skolan och Martin Gustafsson i föräldraföreningen ledde en
digital enkät där föräldrar fick svara på hur man upplever Skolplattformen. Vi diskuterade
också läxor och kommunikationsvägar mellan föräldrar och lärare. Tack alla deltagande
föräldrar att ni kom!

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se
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Julfika till personalen
Strax innan jul hälsade föräldraföreningen
skolans personal god jul med fika i
personalrummet!

Övrig information
Efterlysning!! Föräldrar som vill att
föräldraföreningen ska finnas kvar även
nästa läsår!
Efter ett antal år i styrelsen kommer ett par personer tackas av i september. Vi behöver
därför hitta dig som vill vara med att driva föreningen vidare! Är du intresserad av skolfrågor
på Östra och vill att föreningen ska finnas kvar framöver? Och tycker du dessutom att det är
viktigt att ha en bra kontakt och en regelbunden dialog med skolledningen? Vill du att Vinsta
grundskolas dag, föräldravandringarna, bevakningen av trafiksituationen, kulturutflykterna
och klassernas årskurskonton ska finnas kvar? Då behövs du i styrelsen! Maila till oss på
kontakt@vgff.se så berättar vi mer. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att vara med i
en styrelse.

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.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se

