November 2022

Årskursombudsmöte
22 november
Årskursombud och alla andra vårdnadshavare på Vinsta Östra är välkomna på
möte med skolledningen.
Datum: 22 november 17.30-19
Plats: Matsalen på östra
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
Dagordning:
• Välkommen och presentation av deltagare.
• Skolledningen berättar om vad som är aktuellt på skolan.
• Visning av skolans lokaler. Vi besöker båda slöjdsalarna, biblioteket och
Klubben.
• Föranmälda frågor från föräldrar:
1. Lov-fritids. Varför är det så olika planerat mellan de olika
årskurserna?
2. Mobbning. Hur jobbar skolan vid fall av grövre
mobbning/trakasserier? Tips på vad man som förälder kan göra.
• Styrelsen informerar om kommande aktiviteter.

Föräldravandringar
Nu är det två föräldravandringar kvar denna höst. Det är tydligt att vuxnas
närvaro i vårt närområde under kvällar och helger gör skillnad, så fortsätt ut
och vandra!
Läs mer om föräldravandringarna här: https://vgff.se/foraldrarvandring/
Kommande datum är: åk 1 – 18-19 nov, FK – 25-26 nov.

Följ oss på https://www.facebook.com/vinstagff/ eller besök oss på www.vgff.se
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Övrig information
Vad får man egentligen göra i drop-off-zonen?
Det är tillåtet att 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, så måste man istället parkera 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!

Få information från VGFF
• Medlemsbrev – via email och på Skolplattformen.
• Hemsida – vgff.se, prenumerera på våra nyheter.
• Facebook – Vinsta Grundskolas 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.
Avgift 150 kr per vuxen medlem per läsår.
Swish till 123 033 78 81
Postgiro 703 899–5
Öppna Swish-appen och skanna koden

Med vänliga hälsningar,
Lisa, Maria, Mimmi, Åsa och Elin i styrelsen

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

