
Dagordning VGFF styrelsemöte 
Datum: maj 2021.   Mailmöte.  

 

Deltagare styrelsen: Malin Hult, Sofia Svensson, Lisa Morota, Mimmi Wallentin  

Deltagare skolledningen: Mimmi Ljungberg, Cecilia Ideborg, Nina Alshammar 

 

 

Skolans information 

Cecilia Ideborg har börjat som biträdande rektor i åk 4-5 och ersätter Tobias Södlind. 

 

 

 

Förslag på ett Hämta-klädtillfälle innan skolavslutningen (27 maj?) 

Tidigare år har VGFF på Vinstaskolans dag satt upp kvarglömda kläder på stängslet runt 

fotbollsplanen så att de kan lättare hitta hem till sina ägare. Även om det inte blir en 

Vinstaskolans dag i år skulle vi gärna arrangera ett Hämta-klädtillfälle på liknande enkelt sätt. 

Dvs att vi sätter upp kläder en viss dag och att föräldrar får komma förbi och titta om man 

hittar något.  

Vårt förslag: att vi gör detta samma datum som var vigt åt Vinstaskolans dag, den 27e maj. 

Om möjligt så sätter vi upp kläder på morgonen så de kan sitta där till kvällen då vi 

återkommer och tar ner det som är kvar. Alternativt att vi sätter upp kläderna senare på 

eftermiddagen när de flesta gått hem om det är bättre ur coronasynpunkt eller om det är risk 

att barnen stökar med kläderna under dagen. De hinner dock inte ses av lika många då vid 

hämtning av barnen. 

 

Kontakta gärna Babak så kan detta lösas under dagen. 

 

Trafik 

Återkoppling angående drop-offzonen: den gula färg som målades i början av läsåret var 

funktionell men har nu blekts bort. Kan skolan göra en ny målning inför skolstarten i höst? 

 

Återkommer efter vi stämt av med Babak. Fredrik Stolpe kan svara på om målning och 

böcker osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nästa termins planering: 

 
Information under föräldramöten  

Föreningen brukar få möjlighet att informera föräldrarna i de olika årskurserna om VGFF i 

samband med föräldramötena. Det gäller framförallt de nya på skolan, F-klassen, men även 

högre årskurser. 

Har skolan någon plan för om/när föräldramötena ska genomföras och kan VGFF delta och 

berätta om föreningen? 10 min brukar räcka för oss.  

 

Kan ni spela in en film som vi kan lägga ut i alla teams F-5. Vi vet inte i dagsläget hur det blir 

med föräldramöten till hösten. 

 
Föräldrakväll  

Föräldrakvällen brukar genomföras någon gång i september, i samband med VGFFs årsmöte. 

Dessa tillfällen är uppskattade som ett sätt att få möta skolledningen och ibland personal och 

höra om ett relevant ämne från någon extern föreläsare. Föreningen och skolan har ofta 

arrangerat kvällen gemensamt. Kvällen brukar läggas så att den inte krockar med de 

föräldramöten som också äger rum under början av hösten. 

Förra höstens föräldrakväll sköts upp pga corona och har nyss genomförts digitalt med 

författaren Caroline Engvall.  

• Förslag v 38: föräldrakväll 17.30-19.00 (+ efterföljande årsmöte 19.00-20.00) 

Vi vet inte i dagsläget om vi kan samlas på skolan om inte får det bli digitalt. ok ! 

 

Ordinarie möte med VGFF 

• Förslag v 42: styrelsen och skolledningen, morgonmöte. ok! 

 

Årskursombudsmöte 

• Förslag: v47: årskursombudsmöte 17.30-19.00. ok! 

 

Övrigt 

 

Vem kan till hösten hjälpa till att publicera VGFFs medlemsbrev på Skolplattformen? 

Är det någon annan än Tobias som kan hjälpa till med detta? 

Anna Nottberg 

 

Böcker till biblioteket  

VGFF vill gärna sponsra biblioteket med 5000 kr även i år.  

 

Åh vad snällt! Ja tack       

 

Sommartårta till personalen 

VGFF vill även i år bjuda personalen på tårta (om det passar ur coronasynpunkt). När kan det 

passa i så fall? 

Onsdag den 9 juni skulle passa bra       

 

 

 

----------------------------------- 



Styrelsens interna frågor: 

 

Inför höstterminen 

Vilka vill vara med nästa läsår? Byta roller? 

Malin: jag kan vara med nästa år också, men det är det sista året eftersom dottern sen slutar på 

Östra. Jag kan tänka mig en annan roll än ordförande om någon vill ta över. 

 

Hur kan vi hitta fler som vill vara med? 

 

Att ordna en digital presentation om VGFF inför föräldrakvällarna, hur gör man? 

 

Sommartårta till personalen 

Ska vi bjuda personalen på tårta till avslutningen som vi brukar? Det brukar kosta ca 1500 kr. 

Ja 

Natalia planerar vara på skolan den 9:e och kommer hjälpa till att servera fikat vid 9.30 i 

personalrummet. Enlig lista på antal personal är det i  år 51 ”vanliga” och 4 laktos/gluten.  

 

Böcker till biblioteket 

Ska vi ge ett bidrag till böcker till biblioteket som vanligt? Vi har tidigare gett 5000 kr per år. 

Ja. Fredrik Stolpe återkommer med faktura till VGFF/Lisa innan sommaren. 

 

Kulturbidrag 

Åk 2s mentorer söker kulturbidrag för avslutningspresent (böcker) till eleverna. Ska vi 

bifalla? Ja. 60 kr/barn=3900 kr max. 

Åk 5s mentorer söker kulturbidrag för avslutningspizza till eleverna. Ska vi bifalla? Ja. 50 

kr/barn=3000 max. 

Fredrik stolpe återkommer med faktura till VGFF/Lisa innan sommaren. 

 

Datumförslag nedan veckor?  

• v 38: föräldrakväll 17.30-19.00 (+ efterföljande årsmöte 19.00-20.00). 
TEMA/Föredragshållare?                                             veckodag tis/ons?  

• v 42: styrelsen och skolledningen, morgonmöte. veckodag tis/ons?  

• v47: årskursombudsmöte 17.30-19.00                   veckodag tis/ons? 

 

 

Styrelsen sommaravslutning 

Kan vi ha ett avslutande möte för oss i styrelsen i början av juni? Vi ses om inget annat i 

samband med klädhittardagen som flyttas till den 3e juni. 

 

Medlemsbrev juni innehåll, förslag 

Resultat på föräldravandringar 

Bilder från sommartårta 

Utdelade kulturbidrag 

Datum för höstens årsmöte annonseras. Förslag på tema 

 



Brev till ombuden 

Be om feedback angående önskemål/förslag på hur rollerna som ombud och klassförälder ska 

organiseras, ska de slås ihop? Antal per klass? Idag 2 ombud + 2 klassföräldrar. Förslag: byta 

till 3 personer som är både ombud och klassföräldrar. 

 


