
 

Skolbladet 
Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola informerar 

Välkomna… 
 … till terminens sista nummer av 
Skolbladet. Vi ser fram emot en lång skön 
sommar och en lika skön hösttermin i augusti 
igen. Jag har fått förtroendet att fortsätta som 
redaktör för Bladet ett år till, ett uppdrag som 
jag tycker är roligt. Om precis ett år slutar min 
dotter Hilma sexan och då har jag inte längre 
några barn i Ballingslövs skola. Därför söker vi 
redan nu någon som tycker att det skulle vara 
kul att ta sig an redaktörskapet fr. o. m 
höstterminen –06. Har du lust och intresse kan 
du höra av dig till Helena eller styrelsen redan 
nu, adresser sist i bladet. Detta nummer av 
Bladet innehåller många bidrag ifrån olika 
skribenter, vilket har gjort redaktörens arbete 
både lätt och roligt. 
 
Valborgsfirandet i Ballingslöv! 
 
Som traditionen är firades Valborg i Nisses 
backe där våren visade sig från sin finaste sida.  
Föräldraföreningen var där och sålde godis och 
korv till alla hungriga Ballingslövsbor. 
Föräldraföreningen skötte även chokladhjulet 
med väldig fart. Många 1:a priser gick åt bla 
till en viss fröken på skolan… 
 
Flera olika tävlingar anordnades för både barn 
och vuxna. Lekledare Christian fixade 

säckhoppning, stövelkastning och en dragkamp 
mellan barn och vuxna som slutade oavgjort!  
 
För de vuxna hade Byalaget anordnat en 
tävling för att kora Ballingslövs Ironman och 
Ironwoman genom olika deltävlingar. Man 
skulle blåsa en ballong tills den sprack, såga av 
träbitar det snabbaste man kunde, spika snabbt, 
skjuta med luftgevär (och pricka!) och sist 
dricka en flaska Loka eller lättöl så snabbt som 
möjligt!! 
 
Anne Sandell blev helt klart en värdig vinnare 
av titeln Ironwoman. Ironman titeln gick tyvärr 
(!) till en utomsockens, Pelle. Men Pelle är 
förlåten (för att vara utomsockens) då han 
uppenbart trivs i vår fina by. Pelle var även han 
en mycket värdig vinnare, med sina endast 5 
sek på att tömma en lättöl!! 
 
Kvällen avslutades med ett fint fyrverkeri efter 
det att brasan höll på att brinna ner (vi saknade 
dock brandbilen men allt gick bra ändå..).  Ett 
stort tack till arrangörerna för ert engagemang 
och för alla deltagare som är med och håller liv 
i en trevlig tradition! /Ann-Marie Hansson 
 
Fisketävling 
 
På Kristi himmelsfärdsdagen samlades ca 30 
barn tillsammans med sina föräldrar för att 
deltaga i årets fisketävling som anordnas av 



Föräldraföreningen varje år. Tyvärr var det 
ingen större fiskelycka detta år för de 
entusiastiska deltagarna, kanske var det för att 
det fanns ett annat gäng fiskare på andra sidan 
sjön….? 
 
Den som vann tävlingen var Adam Hansson i 
1:an som fångade 2 abborrar och därmed fick 
ihop den största totalvikten. Men eftersom 
föräldraföreningen hade bra sponsorer kunde 
alla deltagare få varsitt fint pris! 
 
Adam Hansson hade en lyckad dag för han 
vann även tipspromenaden som utfärdades 
efter fisketävlingen. På andra plats kom 
Sebastian Nord även han i 1:an.  
 
Efter tävlingarna fick alla barnen en välförtjänt 
godispåse och föräldrar och barn fikade i det 
lite kalla men fina vårvädret. Tack till alla 
deltagare och vi hoppas att vi ser er även till 
nästa år för nu måste ni ju ta revansch på 
Adam… /Ann-Marie Hansson 
 
Jag kom 2 på tipsrundan. Mamma snublade på 
en stok. Hon slo sej. /Sebastian 
 
Adam Hansson vann fisketävlingen och vann 
tipspromenaden. Först fick Adam upp en stor 
abore sen fick han en liten abore. Den som 
kom 2:a i fisketävlingen var Alexander S, och 
Tobias och Kevin kom på delad 3:e plats. Det 
var jettekul på den dagen. / Adam. 
 
 
Städningen av Sjömellet 
 
Lördagen den 7 maj samlades ett trettiotal 
personer uppe vid badplatsen för att 
tillsammans vårstäda. Trots hagelskurar och 
riktigt kallt vårväder krattade och städade vi 
färdigt på en och en halv timme. Henrik fyllde 
lastbilen med löv och grenar och flyttade ett 
cementrör närmare grillplatsen. Sedan grillade 
Lars Göran korv till oss alla och vi spelade 
cykelbrännboll, inte barn mot vuxna som ifjor, 

utan killar mot tjejer. Killarna vann med 
mycket små marginaler (kunde de egentligen 
räkna?) och alla vann chokladpriser. Jag tror 
att alla som hade möjlighet att komma tyckte 
att vi hade ganska trevligt, trots haglet. 
 
Bryggan togs upp i höstas och lades tillbaka 
innan fisketävlingen. Kontakt ska tas med 
kommunen för att se om de kan fixa till 
gungbrädan. 
 
Ett schema där två familjer tilldelas en vecka 
under sommaren där de ska åka upp till 
Sjömellet, se till att allt ser bra ut, titta till 
toaletten och plocka upp ev. skräp ska delas ut 
till alla barn. En halv vecka, dvs. tre dagar per 
familj och sommar är man ansvarig för 
städningen. Passar inte veckan kan man byta 
med varandra, men det är viktigt att man åker 
dit och kollar läget.  
 
Skolans barn tjänar 10 000 kronor på 
arrangemanget vilket är nästan 200 kronor per 
barn. Lättförtjänta pengar om vi hjälps åt! 
(Tänk vilka mängder av lotter och gräddbollar 
vi slipper sälja - och köpa - för att tjäna 10 000 
kronor…) Dessutom finns ju en pedagogisk 
aspekt: vi lär våra barn att känna ansvar för sin 
närmiljö, plocka upp efter sig och hålla snyggt 
på allmänna platser./Helena 
 
Vi har städat Sjömellet rent. Vi tog bort alla 
grenar, papper, glas och burkar. Jag hittade en 
femtioöring när vi städade. Sedan fikade vi. 
Efter det fortsatte vi städa men då började det 
spöregna och alla satte sig i sina bilar och 
väntade, men dom gav inte upp för sedan 
grillade vi. Det var jättekul. /Amanda F 
 
När vi hade städat så spelade vi 
cykelbrendboll. Efter det så gick jag och 
Amanda på uppteksfärd. Efter färden så lekte 
jag och Amanda. Då åkte jag hem till Amanda. 
/Clara 
 
 



Skivsläpp! 
 

 
Skivbolaget ringde och frågade om vi ville 
spela in en skiva, och vi sa ja! Sen började vi 
att öva in sångerna, det gick bra. Vi övade på 
massor av sånger. Tyvärr var det många som 
tramsade, men det blev bra till slut. Till slut 
var det dags att spela in skivan, då kom 
inspelningsproducenten med de stora 
mikrofonerna. Han tyckte att vi var 
jätteduktiga och att det syntes att vi var vana 
att uppträda. Sen hade vi skivsläpp i 3-4:ans 
klassrum, vi drack champagne (cider) och åt 
salta pinnar! Jag tyckte skivan blev bra.  
/Mikaela Mortensen. 
 
Info från skolan 
 
Årets majblommeförsäljning gav ett netto på 6381 
kr. Alexander Nilsson i åk 4 har själv sålt för 1100 
kr, en helgjuten insats, på andra plats kommer 
Lisette Nordh med 750 kr och på tredje, Emelie 
Nilsson med 555 kr. Många andra elever har också 
gjort sitt bästa för att samla in pengar till barn i 
behov av stöd och till vår skola. Dock skall noteras 
att förra årets försäljning inbringade summan 8695 
kr, ca 2300kr mer. Lite oroande är att många barn 
av olika skäl avstår från att hjälpa till med 
försäljningen. Synd med tanke på att en stor del av 
pengarna satsas på olika projekt vid vår egen 
enhet, och kommer alla tillgodo oavsett om man 

hjälpt till eller inte. Vi hoppas på en bättre 
uppslutning till kommande år.  
 
Vårt avslutningsprogram arbetar vi nu intensivt 
med. F-2:s program består av olika vår och 
sommarsånger, medan klass 3-4 kommer att 
framföra ett program om Skåne, bestående av 
sånger, dikter och någon sketch. Klass 5-6 har valt 
att fira 200-årsminnet av H.C. Andersens födelse 
med två av hans pjäser: Dummerjöns och 
prinsessan på ärten. Vi hoppas på en stor och 
entusiastisk publik till föreställningarna och hälsar 
alla välkomna till avslutningsdagen, fredagen den 
10/6 kl 8.00. I kyrkan kommer därefter ett antal av 
våra musikskoleelever att spela, under musiklärare 
Ralf Leonius ledning. Välkomna även dit!  
H/Göran  
 
Vasaloppet 
 
Här kommer några treors notiser om skolans 
Vasalopp den 2 mars. Lars Eric har 
fotograferat. 
 
Vi ska gå vasaloppet. Man skulle vara så nära 
en hemlig tid som möjligt. Längs med vägen 
stod folk och hejade på oss. /Amanda Olofsson 
 
Annika slår på en kastrull och skriker: HEJA! 
HEJA!!!  Spring snabbare! Vi springer, joggar 
och går. Alla fröknar ropade: Heja, heja, 
heja!!! Några föräldrar hejade också. /Amanda 
Mortensen 
 
Sen när vi sprungit en bit så fick vi dricka. Vid 
Anton och Hilmas stod Gunbritt med 
blåbärsdricka. Det var gott. /Pontus Pettersson. 



Vi i 3-4:an och 5-6:an gick 2 km. Det var kallt 
och eländigt. När vi hade gått halva rundan 
fick vi blåbärsdricka. Göran bjöd på bananer 
när vi kom in i mål./Tobias Olsson Everlöv. 

 
Vårt Vasalopp gick ut på att komma närmast 
den hemliga tiden. Vinnare i vår klass var 
Filippa, Emma J, Amanda M och Conny Ka. 
De fick var sin guldvattenflaska. Saga och 
Tobias R vann lotteriet. Priset var en 
silvervattenflaska var./Marcus Haglund. 
 
Motionslotteriet  
 
Motionslotteriet är ett projekt som ska göra så 
att barn rör sig mera. Man går två varv runt 
skolgårdens gränser. För att få en lott måste 
man gå gem gånger. Man får bara gå en gång 
per dag. Man lottar inför varje lov. Förstapriset 
är alltid en biocheck på 65 kronor. Andrapris 
är t. ex. en videofilm, ljudslang, spel eller 
tennistränare. Tredjepriset har varit t. ex 
fasettöga, jongleringsbollar, jojo eller 
labyrintspel. Själv är jag (Marcus) tvåfaldig 
vinnare av motionslotteriet (jag har alltså 
vunnit biochecken två gånger). 
/Marcus Olofsson och Oskar Ipsen. 
 
Jag gick 10 varv runt skolans gränser. Då fick 
jag en lott i motionslotteriet. Jag vann en sorts 

kikare med speciellt glas. Man såg som en 
fluga. Det var häftigt att se så som flugor gör.  
/Lisette Nordh. 
 
I klass 3-4 har vi i år som mål att försöka gå 
lika långt som Sverige är långt, dvs 157 mil. 
Hittills har vi nått 132 mil och 8 km genom att 
gå, cykla och simma tillsammans.  
/Kristina 
 
Planeringskalender 
 
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 

 
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 
 

 
Redaktör för Bladet Helena Götesdotter tel. 
411 44, helena.gotesdotter@swipnet.se 
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