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Medlemsbrev VGFF 

Utan föräldrar – ingen föräldraförening 
Vinsta Grundskolas Föräldraförening har funnits sedan början av 00-talet. Den har genom åren varit 
en stark och bra förening som företräder skolbarnens föräldrar och gör gemensam sak av frågor och 
synpunkter som kommer upp. Förutom att föreningen har genomfört saker som Bilfria veckor och 
Läxpolicyn, så ger den även bidrag till sådant som kan öka trivseln för barnen under deras skoltid.  

 

Nu märker vi i styrelsen att intresset och engagemanget för föreningen bland er föräldrar stadigt går 
nedåt. Till exempel kommer det färre personer på de möten med skolledningen som vi bjuder in till, 
det är färre som föräldravandrar, svårare att få årskursombud i alla klasser och även färre som vill 
engagera sig i styrelsearbetet. Vi är numera fyra ordinarie ledamöter, det kan jämföras med 2019 då 
det var sju ledamöter i styrelsen, nästan dubbelt så många. 
Eftersom vi i styrelsen är övertygade om att en stark föräldraförening verkligen kan bidra till att göra 
skolan lite bättre, skulle vi gärna se att den här trenden bryts. Om inte, kommer det bli svårt att hålla 
föreningen vid liv. 

 

Föreningens intäkter kommer, till ungefär hälften, från medlemsavgifter och hälften från 
Vinstaskolans dag i maj. Pengarna går rakt tillbaka till barnen. Om man vänder på det och ser på vad 
barnen INTE skulle få om föreningen inte fanns så är det följande: 

• Ingen kulturpeng – 60kr/barn och årskurs som används till utflykt eller bok eller liknande. 
Kulturpengen ansöks om av respektive klasslärare.  

• Färre böcker i biblioteket – 5000kr per läsår ger föreningen till skolan för inköp av nya 
böcker. 

• Ingen Vinstaskolans dag! 

• Ingen föräldravandring = trygghet i närområdet och chans till pengar till klasskassan. 

• Inga möten med skolledningen där vi föräldrar kan ta upp stort och smått. 

 

Så hur kan du engagera dig? Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk. Kom på nåt möte då och då. 
Var med på föräldravandringarna. Anmäl dig som årskursombud, det handlar om att vidarebefordra 
ett par mail, planera din årskurs föräldravandring och gå på ett möte per termin. Är ni dessutom sex 
ombud per årskurs så är det inte många timmar det handlar om. Gå med i styrelsen, eller kanske 
bilda ett utskott för något du brinner lite extra för. Kanske vill du vara med och göra årets 
Vinstaskolans Dag till den bästa någonsin? 

 

 
Öppna ditt hem, bry dig om barnets kompisar och  

engagera dig i vad som händer i förskolan och skolan. 
Citat av Lars H Gustafsson, barnläkare och författare 
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Vad händer framåt? 

Datum att komma ihåg 
• Årskursombudsmöte – 5 april kl. 17.30 till 19. Viktigt möte att vara med på, då börjar 

planeringen inför Vinstaskolans Dag. 

• Vinstaskolans Dag – 24 maj 

• 7 mars och 30 maj träffar styrelsen skolledningen för att diskutera aktuella frågor på skolan. 
Vill du att vi tar upp något på dessa möten så skicka in det till kontakt@vgff.se ca två veckor 
innan.  

Datum för vårens föräldravandringar 
• 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 
 

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 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 
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