nr 2, mars 2021

Medlemsbrev VGFF
Till alla föräldrar på Vinsta grundskola östra, här kommer information från
föräldraföreningen!

Inbjudan till föreläsning!
Digital föreläsning

Barn och ungas utsatthet på nätet
– så kan vi upptäcka och hjälpa vidare

med Caroline Engvall, tisdag 4 maj
Tid: Tisdagen den 4 maj kl 19.30-20.30 via Teams. (logga in ca 19.15)
VGFF bjuder på en föreläsning med den populära författaren Caroline Engvall. Gratis
för alla föräldrar och personal på Vinstaskolan östra – ta chansen att delta!
Anmälan: skicka ett email till kontakt@vgff.se så kommer en inbjudan till din email.
Antal deltagare kan komma att begränsas, så skynda att anmäla dig! I anslutning till
mötet går det att ställa frågor till föreläsaren.
Välkomna önskar VGFF styrelse!
Caroline Engvall, journalist och författare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Hon har skrivit flera
böcker om barn i svensk sexhandel, bland annat "14 år till salu" (2008), "Skamfläck" (2011), "Skuggbarn" (2013),
"Virtuell våldtäkt" (2014) och deckarna "Ärren vi bär" (2017), "Judasvaggan" (2018), "Dockleken" (2019), Kyrkan
(2020) samt Blodskam (2021). Dessutom aktuell med topplisteserien för barn om deras liv online: Nollan och
nätet.
Hon driver sedan ett decennium flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat
utbildningsmaterial för socialtjänst, skolor och rättsväsende, hjälpsajter (safeselfie.se samt intetillsalu.se), poddar
(Vägen framåt – om barn och unga i svensk sexhandel, Ecpod samt Bemötandepodden), pjäser (14 år till salu) och
tv-dokumentärer (Ingen riktig våldtäkt/SVT Dokument inifrån)– samt daglig spridning av kunskap på sociala
medier. Caroline Engvall är också frekvent anlitad av medier för att kommentera aktuella brott mot barn och unga
på nätet.
Caroline är 2018 års Elise Lindqvist-pristagare, Årets modiga Mama, pristagare till Skandias ”Årets idé för livet”
2018. Hon har föreläst för riksdag och regering i frågan samt blivit engagerad av Drottning Silvia och prinsessan
Sofia att prata om ämnet, både privat och för Childhood Foundation.
Caroline Engvall är också Safe selfie academys grundare (www.safeselfieacademy.se)

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se
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Inbjudan till årskursombudsmöte!
Digitalt möte med skolledningen

Årskursombudsmöte, tisdag 13 april
Alla ombud och andra föräldrar på Vinsta östra är välkomna att delta på digitalt
årskursombudsmöte. Vill du få chans att ”träffa” skolledningen och andra
föräldrar, välkommen!
Tid: Tisdagen den 13 april kl 18.00-19.00 via Teams. (logga in ca 17.45)
Program:
Information från skolledningen
•

Aktuell information

•

”Omdömen” i åk 1-5. Hur fungerar de och hur och hur visas de i Skolplattformen.

•

Betyg i åk 4-5. Liggande regeringsförslag om att införa betyg i åk 4-5 framöver.

Dialog med skolledningen
Har du beröm, frågor eller något att ta upp med skolledningen som berör föräldrar på
Östra? Maila din punkt i förväg, innan påsk, till VGFF på kontakt@vgff.se så kan den få tid
på mötet och hinna förberedas.
Anmälan: skicka ett email till kontakt@vgff.se så kommer en inbjudan till din email.
Välkomna önskar VGFF styrelse och skolledningen!

Övrig information
Få information från VGFF
• 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.

Medlem i VGFF - Betala 100 kr via Swish till 123 033 78 81.
Vill du veta mer om att vara med i styrelsen? Kontakta oss på kontakt@vgff.se.
Du behövs!
Med vänliga hälsningar Lisa, Malin, Mimmi och Sofia i styrelsen för Vinsta grundskolas
föräldraförening, VGFF.

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

