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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 703899-5 

Ange elevens namn och klass  

Avgiften är 100 kr per elev och år  

Vad händer framåt? 
Datum för våren 
Några datum att hålla reda på inför våren: 

• Styrelsemöte v 10 (tisdagen den 9 mars). VGFF och skolledning har möte och tar upp aktuella 

frågor. Har du frågor du vill att vi tar upp med skolan? Maila kontakt@vgff.se i god tid innan 

mötet! 

• Årskursombudsmöte v 15 (tisdagen den 13e april). Årskursombud och föräldrar i alla 

årskurser bjuds in till möte med VGFF och skolledning. Ämnet är inte satt ännu, så har du 

förslag på punkter eller ämnen att samlas kring, maila till kontakt@vgff.se. 

• Vinstaskolans dag v 21 (ons 27 maj). Den traditionsenliga kvällen i maj då föräldrar, barn och 

skola träffas under gemytliga former med lek, fika, loppis och mingel på skolgården. Det är i 

skrivande stund osäkert om Vinstaskolans dag kan bli av till våren, men notera datumet i 

almanackan! Har du någon idé på en alternativ coronasäker aktivitet för att stärka 

gemenskapen mellan skola och familjer? Hör gärna av dig på kontakt@vgff.se. Läs mer om 

Vinstaskolans dag på 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! Här kommer resultatet 
av höstens föräldravandringar. Storslam för F-klasserna och bra jobbat övriga årskurser!  
Vi har haft 131 vandrare fördelade på 12 kvällar vilket ger 11 vandrare i snitt per kväll och 
hela 34% av skolans föräldrar, trots pågående pandemi.  
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Det är högsta deltagarantal hittills sedan hösten 2018. Kul!  
Vinstsummorna sätts in på respektive årskurskonto. 
  

Årskurs  Andel vandrande 
föräldrar  

Placering  Pengar till klasskassan  

FK  48%  1:a  2000:-  

1  22%  5:a    

2  31%  4:a    

3  35%  2:a  1000:-  

4  33%  3:a  500:-  

5  33%  3:a  500:-  

 

Årskursombudsmötet den 24 november  
På årskursombudsmötet den 24e november samlades ett närmare 20-tal deltagande föräldrar, 

årskursombud och skolledning i ett digitalt möte och pratade om aktuella ämnen på östra. Inför 

mötet hade flera årskursombud samlat in frågor från föräldrar som togs upp på mötet. Skolan 

berättade om pågående projekt som skolan är med i, trivselledarprogrammet och läxpolicyn på 

skolan. Frågor från föräldrar rörde vitt skilda områden som mobiltelefonanvändning, skolgården, 

föräldradialog, skolstart åk 4 och 6 och nätsäkerhet. Tack alla deltagande föräldrar att ni kom och 

alla som bidrog med frågor och engagemang! Protokollet från mötet finns på vgff.se/protokoll. 

 

Julfika till hela personalen 
Onsdagen den 16e dec önskade föräldraföreningen 

hela skolans personal god jul med lussefika i 

personalrummet.  

Övrig information 
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, kom ihåg 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.  Välkommen att bli medlem! 

 

 Med vänliga hälsningar, Styrelsen 
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