
 

Skolbladet 
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola  

  

 
Välkomna…  
 … till årets andra nummer av 
Skolbladet. Våren har kommit och med 
den studieresor och teaterbesök, vilka 
barnen berättar om här i Bladet.  
 
 
Studiebesök och Teater 
 
15 mars var F-1-2:an på studiebesök till 
Kreativum i Karlshamn och tittade bl. a. 
på stjärnbilder. 
 
 
 
 
BILD AV SAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samma dag reste 3-4:orna till Malmö 
museum och 5-6:orna till Kulturen i 
Lund. På eftermiddagen såg alla barnen i 
årskurs 3-6 på teater på Månteatern i 
Lund. Här berättar Jonathan och Belinda 
om dagen: 
 
Vi i 3-4:an har varit på museet Malmöhus i 
Malmö. När vi kom fram fikade vi först. Det 
var gott. Sen kollade vi på en vikingaskatt. 
Det var många silvermynt. 
Sedan delade vi upp oss i olika grupper. I 
grupperna var vi på olika avdelningar och 
kollade på riktiga saker från forntiden. Det 
var spännande att kolla på alla sakerna.  
/Jonathan 
 
 
 
 
BILD AV SAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi var på Mc Donalds i Lund. När vi var 
klara åkte vi till Månteatern. Där fick vi se 
pjäsen ”Råttpojken”. Den tyckte vi var bra ! 
Där var skådespelare som kom fram på 
oväntade ställen. Det var kul.  
En gubbe lade sig på en spikmatta på 
teatergolvet. En tjej lade sig på golvet. Hon 
fick en stenplatta på magen. Så slog gubben 
med en slägga så att plattan gick sönder . 
Sen kom råttpojken fram och uppträde. Det 
var en bra teater!  /Belinda 
 
 
23 mars såg F-1-2:an Oliver Twist och 
här berättar Amanda, Rebecca, Amina 
och Emma J. om sina intryck: 
 
Han som spelade Oliver Twist hette Daniel. 
Oliver rymde från barnhemet och träfade 
någon som hette räven och några andra 
pojkar. Deras ledare hette Fagin. Dom var 
fatiga och jobade som ficktjuvar. 
Sedanhittade dom Olivers morfar som han 
kunde bo hos. Det var den bästa teatern jag 
har set! Jag hoppas vi får se fler så jättebra 
teatrar. /Amanda 
 
 
 
 
BILD AV REBECCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en flika som häte nansy. Hon var söt. 
Vi har vat på Oliver Twist. /Amina 
 

Idag såg vi på en tijater här i skolan. Den var 
bra. Det var 2 flickor. Hon som var störst var 
finast tyckte jag. Hon hade en klening som 
var lila. Sen var den slut. /Emma J 
 
 

På Skärtorsdagen hade barnen 
påsktemadag i skolan med olika 
aktiviteter på schemat. Vinnarna i 
utklädningstävlingen var Alexander, 
Monia och Oskar: 

 
 
Ballingslövs skola för 20 år sen 
 
Här fortsätter vår lilla serie om berättelser 
från Ballingslövs skola förr. Den som 
känner sig manad att bidra med egna eller 
andras upplevelser är välkommen att höra 
av sig till Helena, Bladets redaktör. 
 
Ulrika Johansson heter jag och är mamma till 
Emma i klass 2, Sofie i klass 1 och Simon som 
ska börja i förskolan till hösten. Det känns bra 
och tryggt att ha barnen i Ballingslövs skola. Jag 
har själv gått där och känner mig ganska så 
hemma där. En del lärare och busschauffören 
hänger ju fortfarande med.  



 
Men visst har skolan förändrats, även om den 
fortfarande är sig lite lik sen jag gick där. 
Byggnaden som gympasalen ligger i fanns t.ex 
inte. Nej, vi fick minsann hålla till godo med det 
lilla kyffe där uppe till höger som 3-4 idag har 
sitt klassrum i. I det andra rummet mitt emot var 
det bibliotek och vi hade även syslöjd i den 
lokalen. Längst ner i källaren där biblioteket är 
idag hade vi träslöjd och i de andra vrårna i 
källaren bytte vi om till gympan. Ibland skrämde 
vi upp varandra riktigt ordentligt när vi bytte om 
där nere och det kunde vara riktigt ruggigt å 
läskigt då. 
 
Förskolan låg inte på skolan utan den fanns i en 
byggnad som låg där växthusen ligger idag. Jag 
var den sista årskullen som fick gå på lekis där 
ute sedan revs den. 
 
Skolavslutningarna var precis lika mysiga då 
som de är idag. Fast när jag gick där så fanns det 
affär i Ballingslöv och sista dagen innan 
sommarlovet så körde alltid 
busschauffören (Anders) inom där 
å köpte glass till oss barn som åkte 
skolbuss. 
 
Slutligen vill jag bara säga att jag 
är glad över att vi har några år 
framför oss tillsammans med 
barnen på denna skola. För här trivs jag. 
SLUT! 
 
 Vårens aktiviteter 
 
¤ Valborgsmässoafton 
firas tillsammans med 
byalaget uppe vid Hanssons hage 30 
april. Bålet tänds klockan 19. 
Korvförsäljning, lotterier, lekar och 
möjligheter att grilla egen medhavd korv 

finns. 
 
 ¤ 

Kristhimmelsfärdstorsdagen den 5 maj 
anordnar Föräldraföreningen sin 

sedvanliga fisketävling uppe vid 
Sjömellet. Samling för de tävlande 
klockan 9.00, tävlingen startar klockan 
9.30. Ta med fikakorg, 
grillmöjligheter finns. 
Tipspromenad för hela 
familjen och fina priser 
utlovas. 
 
 
¤ 7 maj ska vi ha vårstädning vi 
Sjömellet, vilket ger föreningen ett 
tillskott på 10 000 kronor – lättförtjänta 
pengar om alla hjälps åt. Vi träffas 
klockan 9 utrustade med varsin kratta och 
så hjälps barn och vuxna åt att fylla 
Christians traktorvagn med skräp, grenar 
och löv. Föräldraföreningen bjuder alla 
städande på korv och dricka och sedan 
upprepar vi förra årets succé med 
cykelbrännboll mellan föräldrar och barn. 
Ska föräldrarna lyckas klå barnen i år?? 
 
¤ Nästa styrelsemöte blir den 25 maj 
klockan 19 i skolans matsal. 
 
¤ Byalaget håller årsmöte på Solbacken 4 
maj klockan 19. 
 
Planeringskalender vt-05 
 
Ons 4/5  praodag åk 5-6 
To 5/5 fisketävling 
Fre 6/5 lov 
Lö 7/5 Vårstädning Sjömellet 
Må 16/5  Vanlig läsdag 
Ons 25/5 Styrelsemöte föräldraför. To 
26/5  Skolresa F-1-2 
Ti 31/5 Idrottsdag 3-6 
To 2/6  Skåneresa 3-4 
Fr-lö 3-4/6 Skolresa 5-6 
Må 6/6 Nationaldagen, LOV 
Fr 10/6  Skolavslutning 



Info från skolan 
 
Vi tackar Ff för stödet till teatern i Lund 
och för de nya landhockeyklubborna till 
skolgården. Vår lekplats har varit föremål 
för besiktning. Resultatet blev ett antal 
förelägganden om reparationer och 
justeringar. Några påpekanden rörde 
lekhuset som Ff ansvarar för. Pengar till 
material för reparationer finns, samman- 
lagt 9 806 kr. Vi avvaktar slutdatum då 
felen skall vara åtgärdade.  
 
Några föräldrar har följt med klass 3-4 till 
slöjden, något som gjort att lektionerna 
har fungerat bättre . Fortsätt gärna med 
besöken! Påsklovets busliv på skolgården 
har upphört efter info till  föräldrarna. Vi 
hoppas slippa dylika händelser i 
framtiden, eftersom de skapar 
misstänksamhet och dessutom är en 
säkerhetsrisk för alla.  
 
Terminsslutet närmar sig med stormsteg, 
så vi har redan kommit igång med 
planering och övning av 
avslutningsprogrammet. När vi så 
småningom bjuder in till avslutningen i 
gy-salen, är det viktigt att det finns någon 
ansvarig för brandskydd och utrymning, 
eftersom vi med stor marginal överstiger 
det antal personer lokalen får ta in. Vi 
hoppas att någon för frivilliga brandkåren 
finns med bland föräldrarna och  kan axla 
detta ansvar.  
 
Tisdagen den 31 maj är det dags för 
idrottstävlingen i Hästveda för åk 3-6. Då 
gäller det att göra sitt bästa för att 
försvara Ballingslövs skolas ”färger”. 
Vi hoppas att alla elever tränar de olika 
grenarna intensivt under den månad som 

återstår! Under hösten kommer vi att 
utbilda alla i klass 3-6 till goda kamrat- 
stödjare, för att miljön på skolgården 
skall kännas tryggare. Till hösten ser det 
för närvarande ut som om att vi får 
samma resurser i form av lärarvecko- 
timmar som nu. Positivt i dessa tider av 
sparande och nedskärningar! 
  
Mvh 
Göran 
 
Klassföräldrar läsåret 2004/05 
 
Klass F: Erik Himmer         365 69 
Klass1: Jessica Nilsson                       311 45 
Klass 2: Ann-Marie Hansson              312 33 
Klass 3: Christin Persson                    210 85 
Klass 4: Mikael Knutsson                   361 21 
Klass 5: Henrik Eneroth                      411 44 
Klass 6: Elsie Karlsson-Wärnefjord    315 16 
Förskola (dagis) ännu vakant 
 

 
Föräldraföreningens styrelse 
2004/05 
 
Ordförande  Henrik Eneroth               411 44 
V. Ordf. Ann-Marie Hansson       312 33 
Kassör Lars-Göran Persson        310 80 
Sekreterare Tina Nilsson               312 24  
Ledamot Anette Mortensen           315 20 

Christian Haglund           311 31 
Helén Johannesson         360 12 

Supl. Ulrika Johansson            311 35 
 Henrik Mortensen           315 20 
 
Valberedn. Karin Persson                 310 80 
 Gunvor Carlsson             314 82 
 Tina Bengtsson               310 89 
 
 
Deadline för Blad nr 3 är satt till den 26 maj och 
alla är välkomna med bidrag i form av text eller 
idéer. Egna initiativ från barn och föräldrar 
premieras genom kostnadsfri publicering! 
Kontakta Helena Götesdotter, tel. 411 44, 
helena.gotesdotter@swipnet.se. 
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