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Medlemsbrev VGFF 
Föräldrar på Vinsta grundskola östra, här kommer information från 

föräldraföreningen! 
 

Inbjudan årskursombudsmöte 
 

5 april 

Kväll för vårdnadshavare  

Träffa skolledningen och besök skolan 
Tid: den 5 april kl 17.30-19.30, plats: Vinsta östras matsal. 

Alla vårdnadshavare är välkomna. Fika kommer finnas! 

Anmälan: kontakt@vgff.se senast den 28 mars.  
 

17.30 VGFF och skolledningen hälsar välkomna 

           VGFF styrelse berättar om föreningen  

  Skolledningen berättar om hur man arbetar med                                     

rastverksamheten på skolan. 

18.00 Rundvandring i skolans lokaler. Skolledningen visar 

runt.  

18.45-19.30: Planering Vinsta grundskolas dag – för 

årskursombud  
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Vad händer framåt - Datum för våren 
 

• Bilfri vecka v 18 (2-6 maj) 

• Vinstaskolans dag v 20 (ons 18 maj).  Vinstaskolans dag är den 

traditionsenliga kvällen i maj då föräldrar, barn och skola träffas under 

gemytliga former med lek, fika, loppis och mingel på skolgården. Läs mer 

om Vinstaskolans dag på vgff.se/vinstagrundskolasdag. Mer information 

kommer till årskursombuden under våren. 

 

Vårens föräldravandringar 
  

Årskursombuden kommer med påminnelse och schema för vandringarna, men 

notera datumen för vandringen redan nu.  

 

Vecka datum Åk 

11 18-19 mars 5 

12 25-26 mars 4 

13 1-2 april 3 

16 22-23 april 2 

18 6-7 maj 1 

19 13-14 maj F 

 

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. 
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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! 

  

Swish till nr 123 033 78 81  

Postgiro PG 703899-5 

Avgift: 150 kr per vuxen och läsår  

Välkommen du också! 
 

 

 Med vänliga hälsningar Emelie, Lisa, Malin, Maria och 

Mimmi i styrelsen 
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