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

föräldraföreningen! 

Vinstaskolans dag  
Tack alla fantastiska årskursombud, föräldrar och barn som hjälpte till 

att baka och arrangera Vinstaskolans dag i år! Utan er och skolans 

personal hade det inte gått att genomföra. Efter flera års uppehåll 

kändes det lite osäkert hur arrangemanget skulle gå, men vilket 

gensvar det blev! Det kom både förstagångsbesökare och de som varit 

med förut, plus boende i området vars barn blivit stora och gått vidare 

till andra skolor.   

Det stora antalet besökare gjorde också att vissa saker blev 

utmanande; det var tex långa köer på vissa ställen. Men vi anpassar 

planeringen lite för varje år och tackar för tålamodet under tiden. Vi 

gör detta tillsammans, så ju fler vi hjälps åt dess bättre går det!  

Resultat föräldravandringarna 
Vi vill tacka vårens deltagare i föräldravandringarna, det är värdefullt 

att vuxna syns i vårt närområde på kvällarna och hjälps åt att 

uppmärksamma vad som sker här. Det gör att våra barn kan känna sig 

tryggare i området.  

Totalt var det 57 vandrare under 12 kvällar, vilket betyder i snitt 5 

vandrare per kväll. 14% av skolans föräldrar. Vi hoppas att 
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gemenskapen och engagemanget att vandra kommer igång igen efter 

sommarlovet och vi kan ta nya tag!  

De tre årskurser som hade högst deltagande och får ett tillskott i 

klasskassan denna termin var åk 4, åk 1 och FK, grattis!  

 

Åk Antal 

elever i 

årskursen 

Antal 

vandrande 

föräldrar 

% 

vandrande 

föräldrar 

Placering/Summa 

FK 70  11 16% 3:a / 500 kr 

Åk 1 76 19 25% 2:a / 1000 kr 

Åk 2 74 0 0% - 

Åk 3 69 0 0% - 

Åk 4 66 22 33% 1:a / 2000 kr 

Åk 5 51 5 10% 4:a  
 

 

Terminsslut 
Vi ser fram emot att fira skolavslutningen tillsammans igen på fredag 

den 10e och se alla förväntansfulla barn och den traditionsenliga 

paraden med musikanter tågade över skolgården. Föräldraföreningen 

kommer bjuda alla barn och all personal på tårta för att visa vår 

uppskattning och fira att ett nytt skolår har genomförts tillsammans.   

Vad händer framåt - Datum för hösten 
• Bilfri vecka: v 37, 12-16 september  

• VGFF årsmöte och föräldrakväll – tisdagen den 20 september 

kl 17.30-19.  Detaljerat program kommer efter sommaren.  

• Årskursombudsmöte – tis 22 november 17.30-19 
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Hur kan jag hjälpa till? 
Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra 

till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. Till hösten 

behövs det nya årskursombud i varje klass. Det behövs också nya 

ledamöter i styrelsen. Ingen tidigare erfarenhet behövs för att hjälpa 

till, det räcker att du vill bidra med lite av din tid och ditt engagemang! 

Vi är en ideell förening och vi ses någon eller några kvällar per termin. 

Maila kontakt@vgff.se för att höra mer! 

Övrig information 
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. 

 

 

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

styrelsen 
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