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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 föräldra-

föreningen! 

Vad har hänt under hösten? 
Höstens föräldravandringar 
På höstens föräldravandringar var tyvärr antalet vandrare lägre än på länge och för åk. 1, 3 
och 4 blev det ingen vandring alls någon av kvällarna pga. att för få dök upp. 
Vinstsummorna sätts in på respektive årskurskonto. 
 
  

Årskurs  Andel vandrande 
föräldrar  

Placering  Pengar till klasskassan  

FK  13%  3:a 500kr 

1  0%      

2  14%  2:a 1000kr 

3  0%  
  

4  0%  
  

5  25%  1:a  2000kr 

 

Årskursombudsmötet den 22 november  
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in höstens årskursombudsmöte på grund av för få 

anmälningar. Syftet med mötet var att prata om aktuella ämnen på skolan tillsammans med 

skolledningen. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma på vårens möte! 

 

 

Julfika till hela personalen 

Onsdagen den 14.e december bjöd vi hela skolans personal på fika med härliga 

kardemummalängder, pepparkakor och julgodis.  

 

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


  December 2022 

 

 

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

 

 

Vad händer framåt? 
Datum för våren 
Föräldravandring: 

• Årskurs 5 – 17-18 mars 

• Årskurs 4 – 24-25 mars 

• Årskurs 3 – 31 mars och 1 april 

• Årskurs 2 – 21-22 april 

• Årskurs 1 – 5-6 maj 

• F-klass – 12-13 maj 

 

Datum för vårens möten kommer i Medlemsbrevet i januari. 

Övrig information 
Få information från VGFF  
Det finns flera sätt att få veta vad som händer i föreningen:  

• Läs medlemsbreven som publiceras på Skolplattformen ett par gånger per termin.  

• Gå in på hemsidan vgff.se och prenumerera på våra nyheter.   

• Gilla Vinsta grundskola föräldraförening - VGFF på Facebook. 

 

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 
 

 

God Jul och Gott Nytt år,  

Styrelsen 

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

	Föräldrar på Vinsta grundskola östra, här kommer information från föräldra-föreningen!
	Höstens föräldravandringar
	Årskursombudsmötet den 22 november
	Julfika till hela personalen
	Datum för våren
	Få information från VGFF
	Slutligen, glöm inte att bli medlem!

