Feb 2021

Medlemsbrev VGFF
Föräldrar på Vinsta
föräldraföreningen!

grundskola

östra,

här

kommer

information

från

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 skolår

Vad gör föreningen och vad går föreningens pengar till?
Föreningen har ett par huvuduppgifter och styrelsen får fantastisk hjälp av årskursombuden som är
representanter från klasserna. Det här brukar vi ägna oss åt under ett skolår:
1. Föra en regelbunden dialog med skolan om frågor som rör våra barns skolmiljö.
2. Arrangera föräldravandringar och bilfria veckor och intressera oss för trafiksituationen för att
främja en trygg, hälsosam och säker närmiljö.
3. Arrangera vårkvällen ”Vinstaskolans dag ” som är en uppskattad kväll på skolgården fylld med
aktiviteter och gemenskap mellan barn, föräldrar och skolpersonal.
4. Förenkla för klassföräldrarna i årskurserna genom att tillhandahålla ”årskurskonton” där man
kan spara pengar för tex kommande klassresa.
5. Arrangera en större föreläsning och två årskursombudsmöten per år för föräldrarna.
6. Sponsra årskurserna med vinster till klasskassan efter föräldravandringar.
7. Sponsra mentorerna med bidrag till en utflykt per år på skoltid för att ge barnen en guldkant på
tiden på Östra.
8. Visa all personal på skolan uppskattning för deras engagemang genom att bjuda på fika vid
terminssluten.
9. Vi har även vid ett flertal tillfällen sponsrat skolan med bidrag till extra utrustning och böcker
som annars inte var möjligt för skolan att köpa in.
Föreningens enda inkomster är medlemsavgifterna och ev intäkter från Vinstaskolans dag. För bara 100
kr kan du stödja verksamheten genom att bli medlem.
Vinstaskolans dag ställdes 2020 in pga pandemin, och kanske inte heller kan genomföras som vanligt
2021. Så, nu mer än någonsin behöver vi fler medlemmar i föreningen för att kunna fortsätta med
verksamheten!
Välkomna!

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se
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Vad händer framåt?
Datum för våren
Några aktiviteter 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 senast två
veckor innan mötet!
En punkt vi intresserar oss för och gärna vill ha återkoppling om från alla föräldrar, är: Hur
tycker ni det fungerar med skolans koncept om ”mobilfri skola”? Dvs att barn som har mobil
med till skolan lämnar in den på morgonen och återfår den vid hemgång. Fungerar det bra?
Fungerar det inte bra? Rings det ”i onödan”? Maila gärna på kontakt@vgff.se och dela din
erfarenhet.
●

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 utomhusaktivitet för att glädja barnen? Hör
gärna av dig på kontakt@vgff.se. Kanske på tema cykel eller trafik? Läs mer om
Vinstaskolans dag på vgff.se. Mer information kommer till årskursombuden under våren.

Vårens föräldravandringar
Till våren kommer föräldravandringarna äga rum följande datum:

Årskurs Vecka

Datum

5
4
3
2
1
F

19-20 mars
26-27 mars
16-17 april
23-24 april
7-8 maj
21-22 maj

11
12
15
16
18
20

Vi tycker även fortsättningsvis att man bör vara minst 3 föräldrar som går tillsammans för
deltagarnas trygghets skull, och att alla föräldrar som kommer till vandringen räknas, även om
man inte kan medverka under hela passet.

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se
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Övrig information
Har du tips på en bra (gratis) extern webbföreläsning på ca 1 timme som kan
intressera föräldrar på Östra (åk F-5) att samlas runt under våren? Eller känner
du någon som kan tänka sig att föreläsa för oss föräldrar? Det kan röra sig om
något visst skolämne, vår närmiljö, eller kanske föräldraskap i stort? Maila
kontakt@vgff.se om din idé!
Vakanta platser i styrelsen
Det finns möjlighet för ett par personer till att vara med i VGFFS styrelse, man behöver inte ha
erfarenhet av styrelsearbete sen innan. Har du barn på Vinsta grundskola östra, och är du
intresserad av att vara med, maila kontakt@vgff.se så berättar vi mer!

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, Lisa, Malin, Mimmi och Sofia i styrelsen

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

