Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Välkomna…

Lokalutredningen

… till fjärde numret av
Skolbladet. Vi är nu inne i oktober och
höstterminen har kommit igång på allvar,
samtidigt som det bara är tio veckor kvar tills
det är 2005!!

Våra politiker kämpar för att hålla
kostnaderna nere när elevunderlaget minskar
i kommunen. Tjänstemännen på Barn- och
utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att
utreda vilka skolor som ska få vara kvar i
kommunen i framtiden. Ballingslövs skola
hör inte till dem som är nedläggningshotade
just nu, men vindarna kan lätt vända för en
liten landsortsskola.

Särskilt välkomna är alla dagisföräldrar som
efter beslut på årsmötet från och med oktober
har fått möjlighet att bli stödmedlemmar i
skolans Föräldraförening. Stödmedlemskapet
ger de dagisföräldrar som vill insyn i skolans
värld. Både genom att ta del av information
här i Bladet och genom att kunna utse en
representant som – likt en klassförälder för
dagis – kan sitta med på styrelsemöten och
därigenom får information och kan vara med
och påverka.
Föräldraföreningen får å sin sida stöd genom
ett större medlemsantal och en möjlighet att
tillvarata de blivande skolbarnens perspektiv.
Greppet är nytt för Ballingslövs skola och hur
samarbetet mellan skola och förskola
utvecklas beror på vad vi föräldrar vill. Det är
meningen att information och idéer ska gå åt
båda hållen. Lars-Göran kommer att skicka ut
information till dagisföräldrarna och Bladet
kommer att delas ut. Detta är en början!! Var
med och påverka fortsättningen!

Peter Ipsen har tagit kontakt med dem som
gör lokalutredningen. När den är färdig
kommer föräldraföreningen att bjuda in dem
till vår skola för att vi föräldrar ska få
möjlighet att ta del av utredningen utan
omvägar genom media och rykten. Mer
information kommer längre fram.

Årsmöte
22 september samlades vi till årsmöte.
Ordförande Peter, vice ordförande Olle,
sekreterare Laila, revisor Britt-Marie och
Elsie i valberedningen avtackades. Nya
ledamöter valdes in och listas på sista sidan i
den nya styrelsen.
Årsmötet beslutade att bjuda in dagisföräldrar
till ett passivt stödmedlemskap i föreningen.

¤ Traditionsenligt bjuder föräldraföreningen
barnen i skolan på en badresa till Ugglebadet
13 oktober.
¤ Motionslotteriet på skolan med priser
skänkta av föräldraföreningen har kommit
igång igen.
¤ Vi kommer nu i höst att skänka en
Terminen så här långt…
uppsättning nya bollar till varje klass.
En av föräldraföreningens målsättningar är att ¤ Föreningen har tillsammans med Röda
Korset betalat första hjälpen kursen som
bidra till att ge barnen möjlighet till
hållits för klass 3-4 och 5-6 den 7/10. Här
aktiviteter som ryms inom skolans ramar,
nedan berättar Jessica i klass 6 om intryck
men som inte ryms i dess budget.
ifrån dagen:
¤ Hittills i höst har vi betalat bussresan till
Första hjälpen
Tormestorp vid skoljoggen 21 september.
Det var roligt att lära sig mer om kroppen. Vi
Här berättar barnen i F-2:an om dagen:
fick lära oss fria luftvägar, stabilt sidoläge,
rygg/mage, mun-mot-mun
metoden/konstgjord andning. Vi fick titta på
en film som handlade om sår, när man kvävs,
drunknar och lite annat. På filmen så var det
en man som var ute med sina barnbarn och
fiskade, så fick han upp en fisk då skulle han
skära i den. När mannen var klar så ville det
ena barnet också skära och så skar han sig
rakt ner i låret. Då la han fötterna högt och la
på ett förband och de ringde ambulansen. Vi
fick känna på pulsen och vi fick ett
tryckförband. Det var jätteroligt. Sen fick vi
diplom och ett märke! Roligt! Han som
Skoljoggen
berättade och visade heter Rolf Hersemo!
Hela skolan gick skoljoggen. 3-6 gick en
längre promenad. F-1-2 gick 2,5 km. Det
¤ Föräldrarna till alla skolans 55 elever är
regnade en del. Vi letade efter bokstäver,
även i år medlemmar i vår föräldraförening,
lekte en lek och letade efter saker under en
vilket betyder100 procentig uppslutning!! Vi
gran. Vi såg ett troll. Trollet hette Snurrehar i år (hittills) 39 familjer som medlemmar.
Buss. Han hade en skatt. Vi fick en femma av
trollet. Vi fick korv. Vi fick leka. Vi hade kul.
Jag hade väldigt, väldigt, väldigt kul, sa
Från skolan
Sebastian.
Arbetsplan och budget för nästa år fastslogs
och bifogas till årsmötesprotokollet som
följer med Bladet. På arbetsplanen ser man i
kronor hur föreningen stöder skolan.

Ett stort tack!… för ert engagemang, vill
personalen vid Ballingslövs skola framföra
till alla avgående styrelsemedlemmar i
Föräldraföreningen. Förre ordföranden Peter
Ipsen och viceordföranden Olle Jönsson har
verkligen gjort en lång och trogen tjänst! Vi
ser fram emot ett lika långt och gott
samarbete med de nyvalda medlemmarna. Vi
är otroligt tacksamma för allt ni i

föräldraföreningen gör för att era barn skall
trivas och ha det bra på vår skola.
Angående parkering i bussfickan
Vi vädjar till föräldrar som skjutsar sina barn
till skoaln att inte parkera framför grinden.
Det har vid flera tillfällen hänt att fordon
hindrats tillträde till skolgården. Renhållarna
har klagat på oss, matskjutsen har inte
kommit fram med bidragande försening av
utspisning av alla elever, olika varuleveranser
har också hindrats. Skulle ett
utryckningsfordon hindras, kan
konsekvenserna bli allvarliga. Nils-Henrik
har monterat en skylt med ”Förbjuden
parkering” på grinden för att påminna om
behovet av fri åtkomlighet.

Regler och tankar vad gäller smink i
Ballingslövs skola:
- Vi tycker inte att smink hör hemma bland
de små barnen i skolan. Träna på detta
kan man göra hemma.
- Vi förbjuder dock ingen att använda
smink.
- Tycker vi att någon har sminkat sig för
mycket, talar vi om det och
rekommenderar tvätt, men annars lägger
vi oss inte i, utan låter föräldrarna ta
ansvaret.
- Varje lärare bedömer själv vad som är
acceptabelt från fall till fall, inga
bestämda regler finns.
- När vi någon gång reagerar och säger
ifrån, är det av omtanke. Vi vill inte att
någon elev ska utsättas för nedlåtande,
negativa omdömen av kamraterna.

Regler vad gäller mobiltelefoner i skolan
- Mobilen får inte vara påslagen under
lektionstid.
- Vi tillåter inte att elever tar bilder med
fotomobil inom skolans område.
- Vi värnar om elevernas integritet, för att
förhindra bilder av kränkande karaktär
som kan läggas ut på nätet. Kan till
exempel förekomma på så kallade ”Chatsidor”.

Ny lärare
Hej! Jag heter Anna Möllerström Lundström
och är ny som lärare på skolan sedan den
13/9. Min tjänst är på 50% och innebär att jag
mest är i 3-4:an men även några timmar i 56:an. Mitt arbete här på skolan kombinerar
jag med en tjänst inom särskoleverksamheten
nu under höstterminen.
Nu till jul har jag varit färdig 4-9 lärare i ett
år. Ett år med många spännande möten med
elever på såväl låg- och mellanstadiet som på
högstadiet. Innan jag läste till lärare arbetade
jag inom barnomsorgen men även med
nyfödda och sjuka barn på CSK i
Kristianstad. Så det har alltid funnits barn, i
alla åldrar, i mitt arbete.
Jag är född och uppvuxen på Österlen,
närmare bestämt i Brösarp. Men sedan 16 år
tillbaka bor jag i Vankiva tillsammans med
min familj; min man Orvar, Linn (snart 14 år)
och André (10 år).
Långpromenader är något som jag uppskattar
väldigt mycket. Även att få lov att krypa upp
i soffan och läsa en bra bok, lösa ett korsord
eller bara få ta det lugnt tillsammans med
familjen.

Klassföräldrar läsåret 2004/05
Förskola (dagis) ännu vakant
Klass F: Per-Erik Himmer
Klass1: Jessica Nilsson
Klass 2: Ann-Marie Hansson
Klass 3: Christin Persson
Klass 4: Mikael Knutsson
Klass 5: Henrik Eneroth
Klass 6: Elsie Karlsson-Wärnefjord

Föräldraföreningens styrelse 2004/05

365 69
311 45
312 33
210 85
361 21
411 44
315 16

Ordförande
V. Ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Supl.

Valberedn.

Kalender:
♥ 5 december anordnar föräldraföreningen
tillsammans med 3-4:an julbasar i byn. Helen
Johannesson och Anette Mortensen ansvarar
tillsammans med 3-4:ans klassföräldrar för
evenemanget. Mer information kommer
senare.
♥ 16 december har skolan och
föräldraföreningen julfest på Solbacken.
Traditionsenligt med luciatåg och
uppvisningar av skolbarnen.
♥ 10 november klockan 19 hålls nästa
styrelsemöte för föräldraföreningen i
matsalen på skolan. Klassföräldrar och
dagisrepresentant är hjärtligt välkomna. Har
du någonting du vill ta upp, kontakta någon i
styrelsen eller din klassförälder.

Henrik Eneroth
Ann-Marie Hansson
Lars-Göran Persson
Tina Nilsson
Anette Mortensen
Christian Haglund
Helén Johannesson
Ulrika Johansson
Henrik Mortensen

411 44
312 33
310 80
315 20
311 31
360 12
311 35
315 20

Karin Persson
Gunvor Carlsson
Tina Bengtsson

310 80
314 82
310 89

En utförlig presentation av den nya styrelsen
och dess visioner för framtiden utlovas till
nästa nummer! Hör gärna av er till
klassföräldrar eller styrelse med förslag eller
problem.
Bladet trycks nu i nästan 100 exemplar, och
är ett forum som når de flesta barnfamiljer
med barn på Ballingslövs dagis och skola.
Har du information som du vill dela med dig
av från föreningar, tillställningar, förslag –
hör av dig.
Nästa nummer av Bladet är planerat att
utkomma i början av december. Tips, frågor,
kritik och beröm emottages per telefon:
Helena Götesdotter 411 44 eller mail:
helena.gotesdotter@swipnet.se

