
   Oktober 2021 

 

 

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

 

Medlemsbrev VGFF  
Föräldrar på Vinsta grundskola östra, här kommer information 

från föräldraföreningen! 
          

Är du inte medlem än?  
Avgift 150 kr per vuxen medlem per läsår  

Swish till 123 033 78 81  

Postgiro 703 899–5                               Öppna Swish-appen och skanna koden 

                                                                                                    

Årskursombudsmöte 23 nov 

Årskursombud och andra intresserade vårdnadshavare på Vinsta östra, välkomna 

på digitalt årskursombudsmöte med skolledningen  

Datum:  23 november 17.30-19!   

Syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser.  

Anmäl dig till mötet senast den 20 november på kontakt@vgff.se Du får en email-

inbjudan till mötet som kommer ske via Teams. Program: 

Välkommen och presentation av deltagare 

Skolans information  

Föranmälda frågor från föräldrar 

VGFF extra medlemsmöte, omröstning av proposition (se vgff.se/Nyheter) 

 

Har du något ämne eller någon fråga du önskar att styrelsen tar upp med 

skolledningen? Maila till kontakt@vgff.se så snart som möjligt, helst innan 

höstlovet, om frågan ska hinna förberedas. 
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Vad har hänt under hösten? 
Årsmötet och ny styrelse  
Den 21 september arrangerade VGFF och skolan en digital kväll för vårdnadshavare 

med Vinsta grundskola föräldraförenings årsmöte och en uppskattad föreläsning av 

Petra Krantz Lindgren som VGFF sponsrade. VGFF nya styrelse hittar ni hittar här: 

https://vgff.se/styrelsen/  

 

Föräldravandringarna är igång 
Höstens föräldravandringar är i full gång och det är tydligt att vuxnas närvaro på 

vår skolgård och i området under kvällar och helger har gjort skillnad, så fortsätt ut 

och vandra!  

Läs mer om föräldravandringarna här: https://vgff.se/foraldrarvandring/ 

 

Bilfria veckor 
Den 13-17 september arrangerades bilfria veckor på östra. Vi tackar alla som deltog 

och visade lite extra hänsyn i trafiken eller tog chansen att promenera till skolan 

denna vecka.  

Övrig information 
Vad får man egentligen göra i drop-off-zonen på 

Vinstavägen?  

Det är tillåtet stanna till för att släppa av och plocka upp sitt 

barn.  

Det är inte tillåtet att lämna bilen för att gå in på skolan. 

Behöver man lämna bilen, parkera istället på angränsande 

gator eller skolans parkering.  

Det är ibland trångt och en otrygg trafiksituation runt zonen för 

barn som går till skolan. Hjälps vi åt så fungerar det bra!    
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Få information från VGFF 

• Medlemsbrev: via email och på Skolplattformen. 

• Hemsida: vgff.se - prenumerera på våra nyheter.  

• Facebook: Vinsta grundskola föräldraförening – VGFF – följ oss där  

 

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. Se första sidan för betalinfo. 

 

Med vänliga hälsningar, Emelie, Lisa, Malin, Maria och Mimmi i styrelsen 

https://www.facebook.com/vinstagff/
http://www.vgff.se/

