Vårterminsbrev från styrelsen
Här kommer lite information om vad vi i styrelsen för Vibyskolan Ekonomisk Förening (VEF)
arbetat med under vårterminen 2017.
I januari var det skolmässa i Stinsen och Vibyskolans snygga monter var verkligen välbesökt.
Inte bara av föräldrar till barn som ska börja förskoleklass till hösten utan även av de med
äldre barn som hade ett intresse av att se möjligheten till plats på Vibyskolan. Till hösten tar
vi in ytterligare en årskurs 6. Det har varit ett stort intresse och det kommer elever inte bara
från Sollentuna utan även från Upplands Väsby. Det är roligt att se att Vibyskolan verkligen
är klassad som en attraktiv skola som man söker sig till.
I april hade vi årsmöte med rekordmånga deltagande medlemmar. Det verkligen sjöd av
energi i rummet och medlemmarna skapade olika arbetsgrupper för att kunna arbeta med
olika områden. Det är det som gör en stark förening – det är medlemmarnas förening och
inte styrelsens. På årsmötet valde vi också in två nya styrelseledamöter. Vi säger varmt
välkommen till Mathias Törnblom (ekonomiska frågor) samt Josephine Björkman Öhlander
(medlemsansvar).
Som ni nog alla känner till står vi inför en försäljning av Vibyskolans fastighet. Sollentuna
kommun har bestämt sig för att sälja i stort sett alla friskolefastigheter. Detta har gett oss
mycket arbete med att undersöka olika avtal samt scenarier. En av arbetsgrupperna som
bildades i samband med årsmötet kommer att arbeta med just denna fråga.
Som vi beskrivit tidigare så arbetar vi i styrelsen utifrån vårt måldokument med tillhörande
årshjul. Vi har flera olika mål och dessa är fördelade inom områdena: Kunskap och förmågor,
Normer och värden, Entreprenörskap och omvärld samt Elev- och föräldrainflytande. Under
våren samlar vi in data och under hösten sammanställer vi och analyserar årets mätningar
och det är sedan utifrån detta som vi gör prioriteringar. För att säkerställa att vi
upprätthåller en god skolmiljö har vi denna vår bland annat granskat den årliga
medarbetarenkäten samt Friendsenkäten.
Vi kan glädjande se att fler och fler föräldrar nu skrivit upp sig för nattvandring. Det är
jättebra men behövs fortfarande fler som gör detta. Så gå in på vcafe.se och skriv upp dig.
Både jag och vår rektor Christine Elm har nattvandrat. Gör det du med!
Något av det roligaste som finns är när det finns ett ekonomiskt överskott som eleverna
själva får bestämma över. Under många år har det önskats en linbana från eleverna. Och nu
kommer detta bli verklighet. Till hösten kommer en helt ny linbana finnas vid kullen! Kanske
får även vuxna åka!
En riktigt härlig och solig sommar önskar vi er alla!
Susanna Jäghult
Ordförande VEF
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