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Detta brev är en sommarhälsning till vårdnadshavare och medlemmar från styrelsen på Vrena friskola.  
 
Så har ytterligare en termin nått sitt slut och sommaren är äntligen här! Barnen har gått på efterlängtat 
sommarlov och för personalen väntar välförtjänt ledighet.  
 
Under terminen som gått har styrelsen fortsatt arbetat med frågan om huruvida föreningen ska förvärva 
skolans lokaler eller fortsätta att hyra dem. Dialog pågår med Nyköpings kommun och vi hoppas att beslut 
i frågan kommer att fattas under 2022. En annan högaktuell fråga är planering av skolans 10-årsjubileum 
som vi givetvis vill fira! Skolan slog upp sina portar den 27 augusti 2012 och har alltsedan dess arbetat för 
att bedriva högkvalitativ pedagogisk verksamhet som är starkt förankrad i det lokala samhället. Elevantalet 
har under åren stadigt ökat och vi är otroligt stolta och glada över att nu ha förtroendet från 
vårdnadshavarna för 145 barn som finns i vår fina verksamhet.  
 
Inför hösten kommer skolan att få en ny leverantör av skolmat då nuvarande leverantör bytt ägare och 
inriktning. Den nya leverantören som vi träffat avtal med är Måltidsservice, som har hand om all 
måltidsverksamhet i Nyköpings kommun.  
 
I maj hade skolan besök av politiker från Nyköpings kommun. Representanter från styrelsen var med och 
visade upp skolan samtidigt som vi pratade om våra förutsättningar, ekonomi och elevunderlag. 
 
Personalvård är alltid en prioriterad fråga och det är en tradition att styrelsen bjuder personalen på såväl 
jul- som sommaravslutning! I år fick julbordet skjutas upp på grund utav pandemin och istället avnjöt vi 
en härlig vårbuffé tillsammans på vackra Grytsbergs säteri, förvisso med en julig touch då det bjöds på 
ordentligt aprilväder med snö. Sommaravslutning med personalen genomfördes med god mat och 
samkväm veckan efter skolavslutningen.  
 
Vi välkomnar såväl föräldrar som andra intresserade att bli medlemmar i föreningen. En välfungerande 
skola bidrar till det levande samhälle som Vrena är. Vår verksamhet finansieras med barn- och elevpeng, 
olika statsbidrag samt avgift för förskola och fritids, men genom att vara medlem och betala 
medlemsavgift ger du oss möjligheten att erbjuda det lilla extra för alla verksamhetens barn. Tack vare er 
medlemmar kunde bland annat glassbilen göra ett mycket uppskattat besök på skolan strax innan 
skolavslutningen: 

 

 
 
Föreningen är inte vinstdrivande utan allt eventuellt överskott går alltid tillbaka till barnen och styrelsens 
arbete sker ideellt. Som medlem stödjer du föreningen och kan påverka viktiga beslut.  



  

 

 
 
Styrelsen tackar er alla för det gångna året och ser fram emot höstterminen, men först: en riktigt härlig 
sommar! 
 
 
_ _ _ _ _ 
Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.  
Ansökan om medlemskap görs via vår hemsida www.vrenafriskola.se. 

 
 


