
 
 

Informationsbrev från styrelsen 
 
Jag hoppas det inte har undgått något att Vibyskolan firar 20 år i år. Det var 
alltså 1999 som Vibyskolan öppnade dörrarna för första gången. På fredag 
öppnar Vibyskolan återigen dörrarna för såväl gamla som nuvarande föräldrar 
och elever för att fira detta. Styrelsen kommer att finnas på plats, vi hoppas få 
träffa så många av er som möjligt. 
 
Under hösten har E-kampen (e-kampen.se) gått av stapeln på skolan. 
Vibyskolans E-kamp utfördes i faddergrupper, årskursblandade grupper, i åk 
6-9. Aktiviteten fungerade både som en del av arbetslagets arbete med 
samverkan och ökad trygghet mellan klasserna och som ett arbete mötande 
vår hörnsten Entreprenörskap och Omvärld. Eleverna gavs i uppdrag att ge 
uppmärksamhet åt klimatfrågan, klimatstrejker och demonstrationer och/eller 
utvärdera hur deras affärsidé skulle påverka klimatet. Ett stort tack till de 
föräldrar som engagerade sig och agerade “drakar” och tog fram 
vinnargrupperna/ideeérna. De tre vinnande ideerna går vidare till stora 
E-kampen: SMOKE, Ocean Shell, Onlinetjänster. 
 
Obligatorisk nattvandring är ett nytt grepp för att öka tryggheten för våra 
ungdomar i Viby och Norrviken. Skolledningen och styrelsen hoppas att det ska 
slå väl ut och uppskattas lika mycket av föräldragruppen som det uppskattas av 
ungdomarna.  
 
En stor del av styrelsens arbete under hösten består av att följa upp och 
uppdatera våra mål och prioriteringar för Vibyskolan. Under året produceras en 
mängd dokument och undersökningar som ligger till grund för det arbetet, 
såsom medarbetarenkäten, där skolans personal deltar, och Sollentuna 
kommuns undersökning Våga Visa. Prioriteringarna ligger i sin tur som underlag 
när vi senare under hösten arbetar fram en ny budget. Kommunen brukar ta 
beslut om skolpeng under oktober/november månad, och strax därpå kan vi 
fastställa budgeten för nästa år.  
 
Vi i styrelsen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er för att ge 
Vibyskolan de bästa förutsättningarna att fortsätta som en framgångsrik skola. 
“En skola att längta till”. 
 
 
Martin Dahlstrand  
Ordförande VEF  
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https://www.ekampen.se/


 
 

 
Styrelsen VEF 
 
Susanna Jäghult – susanna.jaghult@vibyskolan.se 
Martin Dahlstrand – martin.dahlstrand@vibyskolan.se 
Mathias Törnblom – mathias.tornblom@vibyskolan.se 
Elisabeth Ramsten – elisabeth.ramsten@vibyskolan.se 
Eva Hansson - eva.hansson@vibyskolan.se 
Jonas Winther - jonas.winther@vibyskolan.se 
Johanna Di Sivo - johanna.disivo@vibyskolan.se  
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