Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Välkomna…
… till vårt femte nummer av Skolbladet
så här några veckor innan julstöket kommit
igång på allvar. Några har hört av sig och
tyckt att det var bra med information från
föräldraföreningen till dagisföräldrar De
dagisföräldrar som inte har barn på skolan
och som vill fortsätta att få Skolbladet kan bli
stödmedlem i föräldraföreningen genom att
betala 25 kronor för ett årsmedlemskap till
Karin Olsson på dagis.
Byalaget i Ballingslöv låter hälsa att deras
hemsida har uppdaterats och kan nås på
www.ballingslov.nu.

Förtydligande
Skolbladet är ett forum för medlemmar i
föräldraföreningen, vi skriver om föreningens
aktiviteter, lite om vad som händer på skolan,
om saker vi tror kan vara av intresse för oss
medlemmar. Helena ansvarar för texterna
och för att deras innehåll är korrekta, varför
undringar och kritik kan framföras till henne
(telefonnummer finns på sista sidan). Under
rubriken ”Nytt från skolan” har Göran och de
andra lärarna möjlighet att nå ut med
information. I förra numret skrev vi om
sminkets vara eller icke-vara på skolan under
skolans rubrik. Kanske Bladets lätt
hemmasnickrade layout är otydlig; så på
förekommen anledning vill jag påpeka att det

var skolans – inte föräldraföreningens policy som redovisades där.
(Föräldraföreningen har ingen åsikt i frågan,
men efterlyste på ett styrelsemöte en policy
från skolan.) Från och med detta nummer har
rubriken ändrats till ”Info från skolan”.

Lokalutredningen
Nu är tjänstemännen på BUN (barn och
utbildningsförvaltningen) färdiga med sin
utredning om skolorna i kommunen, som ska
ligga till grund för politikernas beslut om
skolnerläggningar. Om Ballingslövs skola
sägs att elevantalet är stabilt och att lokalerna
är bra och att man därför ”valt att inte vidare
utreda en nedläggning av Ballingslövs
skola, med överflyttning av eleverna
till Hästveda.”
I utredningen presenteras olika förslag
och konsekvensbedömningar av
nedläggningar av skolorna i Farstorp, Hörja,
Matteröd, Västra Torup, Mala, Vanneberga,
Sörby och olika centrumskolor. Det är nu
upp till politikerna att med utredningen som
underlag väga in övriga samhällspolitiska
hänsyn och besluta vilka skolor de kommer
att lägga ner.
Vad som kan sägas är att om de föreslagna
skolorna läggs ner kommer Ballingslövs
skola att vara en av kommunens till
elevantalet minsta skolor, med mellan 54 och
60 elever fram till höstterminen 2010. I

rapporten sägs också mellan raderna att en
skola med mindre än 50 elever inte är bra
pedagogiskt och socialt och inte bör
försvaras. Detta gör att vi fortfarande hänger
med, men balanserar på 50-elevers-gränsen.

på telefon: 08-544 88 636. Jag har bara sett
ett nummer, men här finns reportage om hur
föräldrar gör på andra skolor, info om
möjligheter, tips på hur man fyller på
klasskassan etc. Och den är som sagt gratis!

En annan reflektion på rapporten är att
statistiken över elevantalet i kommunens
olika skolor termin för termin fram till 2010,
har mycket små marginaler. Ballingslöv är
den enda skola i kommunen som har ett
elevantal som ökar (+5%), medan alla andra
skolor har minus, och kommunen i helhet
minskar med 1324 elever eller –22%.
Siffrorna är trevliga för vår skola, men
marginalerna är mycket små – vår
femprocentiga ökning beror på tre elevers
övervikt!! En barnfamiljs flytt kan ändra
balansen….

Terminen såhär långt…

Utredningen är positiv för Ballingslövs del
och om politikerna följer BUN:s
rekommendationer kan det förhoppningsvis
leda till att fler barnfamiljer flyttar hit. Detta
eftersom vi kommer att ha en attraktiv skola
– en av kommunens få kvarvarande
landsbygdsskolor med ”nära kontakter där
alla känner alla, att det finns en lugn och
trygg arbetsmiljö och att förutsättningarna för
individuell anpassning av undervisningen är
goda”, för att citera utredningen.
Vi får fortsätta att värna vår skola och bevaka
politikernas beslutsprocess. Tillsvidare
avvaktar vi med att bjuda in politiker för att
informera om lokalutredningen. Däremot
kommer vi kanske under våren att bjuda in
politiker till ett möte för att presentera oss
och för att öppna en dialog. Utredningen blev
färdig 6 oktober 2004, och intresserade
föräldrar kan ringa till kommunen och be om
ett eget exemplar.
/Helena

Tidskriftstips
Det finns en tidskrift som heter ”Aktiva
skolföräldrar” och som kommer ut två gånger
per termin. Föräldrar med barn i grundskolan
får prenumerera gratis – så: beställ en egen
prenumeration på www.aktivaskol.se, eller ring

I mitten på oktober åkte hela skolan till
Tyringes Ugglebad för sin årliga
baddag. Föräldraföreningen bjöd
traditionsenligt på bussresan.
Lördagen den 13 november hade
skolan öppet hus, barnen hade
lektioner och klassrummen fylldes av
föräldrar som fick insikt i hur undervisningen
kan gå till i Ballingslövs skola.
Föräldraföreningen bjöd barnen på saft och
bulle och sålde kaffe och kladdkaka till
åhörarna. Det var en trevlig och intressant
dag för oss alla, och föreningen fick in 1170
kronor.

Info från skolan
¤ Vi vill passa på att tacka för alla för pengar
vi fått till bollar, teater, gitarr och priser till
skolgårdsmotionen.
¤ Vi tackar också för bidraget till vår
fadderby i Bolivia. Insamlingen under FNdagen gav resultatet 655 kr. Journalisten
Kerstin Berlman visade bilder och berättade
på ett underhållande sätt om sina spännande
resor i Afrika.
¤ Kursen vi gått i klassrumsmassage, var
mycket givande och har redan gett resultat i
vår verksamhet.
¤ Högstadieelever och förskolebarn från
Hästveda spelade teater för oss, ett uppskattat
inslag. Ett stort reportage med bilder från
Ballingslövs skola, finns i Kristianstadbladet
från fredagen 12/11.
¤ Lucia och julpjäsrepetitioner har nu
kommit igång på allvar. Vi hoppas på många
åskådare torsdagskvällen den 16/12, då det
är dags att spela upp vår föreställning under
julfesten. Boka in morfar, mormor med
flera redan nu!!
/Göran

Presentation av styrelsen
Visioner utan handling blir i längden
meningslösa drömmar, och handling utan
visioner blir lätt kortsiktig aktivism. Men i
föräldraföreningen låter vi visionerna om
våra barns skola bli till handling!! Vi arbetar
långsiktigt för att stötta barnens skola och
sätta lite guldkant på deras vardag.
Här följer en närmare presentation av
styrelsen:
Henrik Eneroth: 37-årig urhässleholmare
som sedan snart fyra år är ballingslövare. Bor
tillsammans med Helena och våra fyra barn:
Anton snart 13, Hilma 11, Klara 3 och Ture
1,5 år. Nyvald ordförande som arbetar
på Banverket sedan många år. I mitt
tidigare liv har jag tyckt om att resa,
åka skidor och dyka, men numera
nöjer jag mig med mina fem Highland cattlekor och mina barn som tar all min tid i
anspråk.
Ann Marie Hansson: Mamma till Kenny i
2:an och Adam i 1:an. Är både vice
ordförande i föräldraföreningen och
klassmamma i 2:an. Arbetar som
personalchef på Bröderna Ivarsson i Osby.
Har ett stort intresse av friskvård – motion,
bra mat och positiv energi. Är även
intresserad av lokala samhällsfrågor såsom
pågatågsstopp i Ballingslöv och annan
utveckling i vår by. Är barnsligt förtjust i
mörk choklad!!

sekreterare. Jag är 34 år, gift med Ricky och
har två barn, Klara 7 år och Frida 5 år. Jag
arbetar som sjuksköterska vilket är ett
jätteroligt jobb där man får träffa många
människor. Jag är född och uppväxt i
Stockholm men träffade min man på en resa
till Indien. Vi har nu bott i Rättelöv i åtta år.
Jag gillar att resa och min dröm är att åka till
Afrika och jobba eller bara som turist. Jag
gillar även att gå i skogen och på somrarna
burkar vi segla i Stockholms skärgård. Musik
är härligt att lyssna på och jag gillar det
mesta men mitt absoluta favoritband är U2.
På torsdagskvällarna går jag gärna på
gympan och tränar, det är skönt att röra på
sig. Snart ska Ulrika och jag börja på
spinning, tror vi…
Anette Mortensen: Jag sitter som
ledamot i styrelsen. Jag har tre flickor 12,
9 och 1½ år, Mikaela går i 6:an och
Amanda i 3:an. Jag är gift med Henrik som
sitter som suppleant i styrelsen. Mina
intressen är barnen, spinning,
föräldraföreningen och allt som rör skolan
och barnens skolgång. Är sjukpensionerad
sedan -99 efter en bilolycka som ägde rum
–89 då jag blev whiplash-skadad. Det jag har
som vision med föreningen är att allt ska
fungera mellan skolan, barnen och
föräldrarna.

Lars-Göran Persson: Jag är kassör i
föräldraföreningen sedan 1999. Jag är 45 år
och arbetar som officer vid P7 i Revingehed.
Min fru heter Karin och vi har två barn,
Sophie 13 år och Daniel 11 år. Jag är även
engagerad i Ballingslövs GoIF som lagledare
för P11-laget samt är även delansvarig i
ungdomssektionen. Mina intressen är sport
och böcker, samt att engagera mig i frågor
som gör att barnen får en meningsfull fritid
och skolgång.
Styrelsen: Henrik M., Lars-Göran, Henrik E., och
Tina Nilsson: Jag har precis blivit invald i
föräldraföreningens styrelse som

Anette på övre raden, och på undre raden Tina, Helén
och Ulrika. Christian och Ann-Marie saknas på bilden.

Christian Haglund: Bor med min fru
Monika och våra tre barn: Marcus i 3:an,
Nicole i F-klassen och Nellie som är 1,5 år
på Västergård utanför Ballingslöv. Vi driver
ridcentret här och jag arbetar även som
hästtandläkare. Hinner inte med så mycket
för övrigt, men på söndagar spelar jag
innebandy i skolans gymnastiksal.
Helén Johannesson: Jag bor i Arkelstorp på
en bondgård och är sambo med Kaj-eve. Vi
har 40 kor, hästar, hund, kattor, höns och
kaniner. Jag jobbar på Önnestadsgymnasiet
som djurskötare och instruktör. Jag har tre
barn: Gunnar, Matilda och Oscar. Mina
intressen är många t. ex. djur och natur, yoga,
fiska, trädgård, baka tårtor, sy, snickra och
naturligtvis mina barn.
Ulrika Johansson: Bor i Rättelöv med min
man Magnus. Har tre barn: Emma i klass 2,
Sofie i klass 1 och Simon som börjar i Fklassen nästa höst. Jag jobbar på Videomix,
där jag trivs bra. Är uppvuxen i Rättelöv, så
jag har också gått på Ballingslövs skola.
Mina intressen är min familj, mitt hem, och
min sång. Jag sjunger så fort jag får tillfälle
till det.
Henrik Mortensen: Jag är 40 år gammal och
har tre flickor som är ett och ett halvt år, nio
och tolv år. Mina intressen är familjen,
fotboll och bowling. Jag sitter som suppleant
i styrelsen och hoppas kunna hjälpa till på
alla sätt och vis för barn och skola. För mig
är föreningens vision att se till skolans och
barnens bästa.

Julfest 16/12
Klockan 19 kvällen före skolavslutningen har
vi julfest uppe i Solbacken som vanligt.
Barnen visar upp sina julspel klassvis och 56:an går lucia. Vi har lotterier med många
fina vinster och tomten själv kommer och
delar ut godis till alla barn. På entrén som
kostar en tjuga för alla över tretton år lottas
överraskningar ut. Ta med egen fikakorg,
anmälan till skolan senast 3/12

Julbasar 5/12
Nu på söndag är det traditionsenligt julbasar
nere i byn utanför frissan och gamla
Nacksvinget igen! Mellan klockan 14 och
16.30 är alla välkomna att köpa lotter och
hembakat bröd, äta varmkorv, dricka glögg,
titta på luciatåget och hälsa på tomten som
har med sig gottapåsar till alla barn. Lucia
och tomten kommer klockan 16. Välkomna!

Klassföräldrar läsåret 2004/05
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
Förskola (dagis) ännu vakant

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

Föräldraföreningens styrelse 2004/05
Ordförande
V. Ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Supl.

Valberedn.

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

Karin Persson
Gunvor Carlsson
Tina Bengtsson

310 80
314 82
310 89

315 20
311 31
360 12
311 35
315 20

Nästa nummer kommer ut i början av
februari och deadline för bidrag är
preliminärt satt till 7 februari. I nästa
nummer utlovas bl.a. en presentation av vår
nya rektor Eva Abrahamsson och bidrag från
barnen. Styrelsen ska ha möte 2 februari i
skolans matsal och alla klassföräldrar är
varmt välkomna att delta. Ansvarig för
Bladet är Helena Götesdotter telefon 411 44,
mejl: helena.gotesdotter@swipnet.se. Tips, frågor,
kritik och beröm emottages som vanligt
tacksamt!
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