Höstterminsbrev från styrelsen
Vi i styrelsen för Vibyskolan Ekonomisk Förening (VEF) vill att ni medlemmar ska få
inblick i vad vi arbetar med. Därför kommer här information om lite av vad vi
arbetat med under höstterminen 2017 samt en del av allt som hänt på skolan.
I höstas startade en ny årskurs 6 så nu finns både 6a och 6b. Skolledningen samt
styrelsen tog ett beslut om att dela den ”gamla” klassen och därför är klasserna
blandade med både ”nya” och ”gamla” elever. Något som blivit väldigt lyckat och
eleverna har fått ”dubbelt så många kompisar”.
För cirka ett år sedan fick vi vetskap om att Sollentuna kommun bestämt sig för att
sälja Vibyskolans fastighet. Inget är ännu klart med detta men vi håller oss
ständigt uppdaterade i frågan och en arbetsgrupp tillsattes i samband med
årsmötet i april.
Vi har under hösten arbetat med att analysera de mätningar som regelbundet görs
och som ligger till grund för styrelsens prioriteringar. Vi har precis uppdaterat vårt
måldokument utifrån dessa analyser. Målen är fördelade inom områdena: Kunskap
och förmågor, Normer och värden, Entreprenörskap och omvärld samt Elev- och
föräldrainflytande.
I början av terminen blev äntligen den efterlängtade linbanan invigd och används
flitigt. Det verkar som att den gläder både yngre och äldre elever. Linbanan är bara
ett exempel på hur en friskola utan vinstintresse kan använda överskott.
I våras såg vi glädjande att fler föräldrar var ute och nattvandrade. Nu har tyvärr
intresset verkat minska och vi behöver verkligen föräldrar som rör sig ute i Viby. Gå
in på vcafe.se och skriv upp dig för nattvandring. Om vi alla tar varsin kväll årligen
så räcker det långt. Men vi måste hjälpas åt! Jag nattvandrar och vill gärna ha
sällskap.
I april är det dags för årsmöte. Om du vill lämna in en motion är det dags att göra
det en månad innan årsmötet. Årsmötet kommer att vara 12 april kl 18.30. Var
med och påverka du med.
Under nästa termin kommer skolledningen se lite annorlunda ut då vår rektor Jenny
Wahlström går på föräldraledighet. Tf rektor blir Christine Elm och tf biträdande
skolledare blir Sara Hilding. Detta gäller under vårterminen-18.
Att vara medlem i VEF är frivilligt men väldigt viktigt. Vibyskolan drivs av VEF och
det är vi föräldrar som främst är medlemmar. Alla kan vara delaktiga på olika
nivåer och olika mycket. Men delaktiga föräldrar behövs. Du som medlem i VEF –
hjälp oss sprida syftet med vår fina skola och hjälp till att få fler att bli
medlemmar!
En riktigt God jul och Gott Nytt År önskar vi er alla!
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