
 

 

Skolbladet 
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola 

 

 
 
Välkomna… 
 … till läsårets första Skolblad. 
Ny termin, nytt år och nya krafter. Förra 
terminens avslutning med julbasar, julfest 
och skolavslutning gick som vanligt mycket 
bra. Byalaget har lagt ut bilder ifrån 
julbasaren på sin hemsida, där även 
Skolbladet finns att läsa online: 
www.ballingslov.nu.  
 

Vårens aktiviteter: 
 

Sportlovsdisco 17/2 
 
Föräldraföreningen håller som vanligt 
sportlovsdisco för alla barn på skolan, klass 
F – 6. Klockan 19-22 i skolans gympasal, det 
blir godisförsäljning och den av barnen 
avgudade ”Thomas i rullstolen” som 
diskjockey. Föräldrar som vill stanna kvar 
under kvällen är välkomna. Inbjudan med 
mer info kommer. 
 

Spardag 1/3 
 
Nu har våra politiker tänkt till igen och nu 
blir det ingen ändring av skollagen, vilket 
aviserats länge och vilket skolorna i landet 
anpassat sig till… Direktiven ifrån 
rektorsområdet har alltså ändrats och det är  

 
nu tillåtet att samla in pengar igen. Därför 
återinförs spardagen i skolans regi och den 
första mars samlar F-2 in 100 kronor per 
barn, och klass 3-6 125 kronor per barn till 
klasskassorna. 
 

Dietist… 
 
…Carol Renteria har bjudits in av 
Föräldraföreningen för att informera oss 
föräldrar om kosthållning. Detta som en 
förlängning av höstens matdiskussioner i 
skola och fritids. Mer information kommer 
längre fram. 
 

Gungor på dagis?? 
 
Fortfarande finns inga gungor på dagis stora 
avdelning. Anders Persson har dock vid en 
kontakt med ansvarig på tekniska kontoret 
fått löfte om att gungor kommer till våren, så 
fort vädret tillåter montering. 
 

Skolmaten 
 
Enligt Norra Skåne har kommunens kostchef 
Helene Persson utrett frågan om det är 
svenskt kött barnen blir serverade i skolan. 
Enligt upphandlingsreglerna är det inte 
möjligt att utesluta vissa varor på grund av 
ursprungsland, det är priset som styr – inte 
kvaliteten. Enligt tidningen var169 av de 244 
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vanligaste kött och charkprodukterna på 
listan med tillåtna inköp svenska. Det är bara 
att hoppas att den thailändska kycklingen 
inte är så billig att den köps in trots att det 
finns svensk kyckling på listan… 
 
 

Skolskjutsfrågan 
 
Vi föräldrar i Ballingslöv har ju varit 
bekymrade över om vi kommer att få behålla 
vår Nils-Henrik som skolbusschaufför och 
vaktmästare nu när kommunen gjort en ny 
upphandling. HP-buss som Nils-Henrik 
arbetar för förlorade bl. a. Ballingslövs 
skolskjutsområde. Upphandlingen 
överklagades till länsrätten, som före jul gav 
kommunen rätt. I mellandagarna fick HP-
buss ett prövningstillstånd till kammarrätten 
p.g.a. eventuella felaktigheter i 
upphandlingsförfarandet.  
 
Detta gör att ingenting kommer att hända 
förrän kammarrätten tagit upp och avgjort 
ärendet. Kommunen har lämnat över ärendet 
till kommunförbundet, och det finns 
ingenting som vi föräldrar kan göra förrän 
kammarrätten kommit med sin dom (kanske 
någon gång i vår eller till sommaren). När 
ärendet väl är avgjort har vi möjlighet att 
skriva till den som vunnit upphandlingen och 
berätta att vi vill att Nils-Henrik ska få 
fortsätta köra våra barn. Om Bergkvara buss 
vinner upphandlingen är det till dem vi bör 
vända oss med vårt eller våra barns brev. Till 
dess finns inget annat att göra än att avvakta. 
/Helena 
 
 

Föräldraföreningen tackar… 
 

♥ …Hilmas mormor för de jättegoda 
lussebullarna på luciamorgonen. 
 

♥ …brottarklubben för att vi fick låna 
Solbacken gratis på julfesten den 19/12. 
 

♥…byalaget för de sponsrade gottpåsarna 
till julbasar och julfesten. 
 

♥♥♥♥… Per Stenebo för den värmande elden 
utanför affären vid julbasaren, och för att han 
i sin godhet lägger ut vårt Skolblad på nätet. 
 
  

Intervju 
 
För att vi ska lära känna personalen på 
skolan lite närmre har några barn fått i 
uppdrag att intervjua dem. Det har blivit 
intressanta och spännande intervjuer och 
under våren utlovas fler avslöjanden, så håll i 
er! 
 
Amanda Fransson har intervjuat Viktoria 
på fritids:  
1. Namn? Viktoria 
2. Smeknamn? Gullefjun 
3. Favoritfärg? Jordfärger 
4. Favoritdjur? Uppstoppade 
5. Stjärntecken? Kräfta 
6. Favoritseriefigur? Original Spara och 
Slösa. 
7. Vad ville du bli när du var liten? Inget. 
8. Vem var du kär i när du var liten? Han 
som hade mest veckopeng! 
9. Vad tycker du är det bästa med ditt arbete? 
Barnen. 
10. Vad tycker du är det bästa med dig själv? 
Min spontanitet, min rakhet och min 
flexibilitet. 
11. Vad har du för fritidsintresse? Jag väver, 
syr, stickar och dansar latinamerikanskt! 
12. Har du någon idol? Ingvar Kamprad och 
Zeb Macahan. 
13. Om du var tvungen att välja ett arbete 
som statsminister, skidåkare eller clown, 
vilket skulle du välja då och varför? 
Statsminister, för som statsminister är jag 
alla tre yrkena samtidigt! 
 
 
Belinda, Sandra och Emelie i klass 5 har 
intervjuat Gunbritt: 
1. Vad ville du bli när du var liten? Gunbritt 
ville jobba med barn när hon var liten. 



2. Hur är det att vara lärare? Det är roligt att 
vara assistent. 
3 Hur länge har du jobbat på skolan? I snart 
tre år har Gunbritt jobbat på skolan. 
4. Hade du något annat jobb innan du blev 
lärare? Gunbritt jobbade på konditori. 
5. Är du nöjd med ditt jobb? Ja hon är nöjd 
med sitt jobb. 
 
 
Alexander Nilsson i klass 5 har intervjuat 
Annika: 
1. Trivdes du i skolan? Annika trivdes i 
skolan men en del klasskompisar var elaka 
mot Annika tack vara att hon inte var ifrån 
Skåne. 
2. Gick du ofta med killar? Hon var med i ett 
gäng med två killar och fyra tjejer. 
3. Vem var din bästis? Annikas bästis var 
Christoffer. 
4. Vilken är din älsklingsmat? Det är 
kyckling. 
5. Har du syskon? Hon har tre stycken 
bröder. 
Är du nöjd med ditt yrke? Ja, men det är 
svårt att hinna med att hjälpa alla barnen.  
8. Vad gör du på fritiden? Jag sjunger i kör. 
9. Vad tycker du om att resa och var har du 
varit? Jag tycker om att resa Den bästa resan 
var när jag och Eva var och tältade. Det gör 
vi varje sommar. 
 
Stort tack till Amanda, Belinda, Sandra, 
Emelie och Alex! 
 

Info ifrån skolan  
 
Efter ett välförtjänt jullov är vi igång igen. 
Vår planeringskalender har just delats ut. Av 
den framgår bl. a. att vi återupptagit 
sparandet. Vid föräldraföreningens möte var 
alla överens om detta. På förekommen 
anledning ber vi alla som använder gy-
lokalen, vara noga med att samtliga 
ytterdörrar är stängda och låsta när lokalen 
lämnas för dagen. Vi har fram till 1/4, en ny 
medarbetare Anita Olofsson. Hon är 
resursperson i klass F-2, samt på fritids. Vid 
månadsskiftet mars-april återvänder Åsa 
Tedenvall efter sin barnledighet. Detta 

betyder att Ingela som nu vikarierat på 
halvtidstjänsten, lämnar oss. Vi tackar henne 
för god insats och hoppas det snabbt löser sig 
med ny tjänst. Tisdagen den 28/2 kl. 19.00 
kommer vår hemkunskapslärare Carol 
Renteria till vår skola och berättar om goda 
matvanor. Missa inte tillfället att lyssna på 
en utbildad dietist! Föräldrarna i Farstorp är 
också inbjudna. 
Göran 
  
Läsårstiderna 06/07: 
Ht 06 må 21/8 – on 20/12 
Vt 07 ti 9/1 - to 14/6  
Lovdagar : v 44 må 30/10 – fr 3/11 
Sportlov: må 19/2 – fr 23/2 
Påsklov: må 2/4 – to 5/4 
Lovdag: må 30/4 
Lovdag: fr 18/5 
Studiedagar: Två studiedagar tillkommer. 
 

Info från byn  
 
- Smått och gott från Byalaget finns på deras 
hemsida, www.ballingslov.nu.  
 
- Damgympan/gladgympan har dragit igång 
igen på torsdagar 19-20 i skolans gympasal. 
Eventuellt kommer det under våren att bli 
gympa två gånger i veckan, så håll utkik 
efter ny info. Vid frågor, ring: Jenny 
Fransson tel. 315 33, Ann Johansson tel. 311 
69. 
- Brottning : 
Seniorer, Juniorer, Ungdomar, Kvinnor: 
Tränare: Björn 
Tider: måndagar 18:30-20:15, onsdagar 18:30-20:15, 
torsdagar 19.00-? Träningen lämpar sig för män och 
kvinnor från 14 år och till oldboys. Även om ni ej är 
tävlingssugna kom och träna i en positiv miljö för att 
komma i form. Robban är huvudtränare och Jörgen, 
Joachim assisterande. Alla är hjärtligt välkomna!! 
Joachim Andersson 0451-48308, 0705101993 
Jörgen Andersson 0451-49448 , 0708527287 
 
Pojkar, Flickor, Nybörjare:  
Tränare: Peter Nilsson, Peter Andersson, Joel Olsson, 
Therese Walther, Markus Svensson 
Tider: Tisdagar 17:30-18:45, Torsdagar 17:30-18:45 
Peter Nilsson tränar pojkarna och Peter Andersson tar 
hand om flickorna (som brottas fristil).  
Joel Olsson leder nybörjargruppen som består av både 
killar och tjejer. Han får hjälp av Markus och Therese. 



Vi drog igång 6 september så det finns fortfarande tid 
att hänga med från början - välkommen till 
Solbacken! 
 
Miniorer 3-5 år  tränar söndagar 16.00-17.00 
Vad ni än har för avsikt att hålla på med för sport i 
framtiden, har ni mycket nytta av brottningsträningen. 
Kamratskap, självförtroende, balans, styrka, smidighet 
och inte minst snabbhet. Så packa väskan och kom 
upp till oss på Solbacken. 
Alla är välkomna!! 
Peter Andersson 0451-85927 
Peter Nilsson 0451-36343 
Joel Olsson 0451-31120 
 
- Ridning på Västergård. Ring Monica 
Schaller på tel. 311 31 för information, tider 
och priser. 
 
Har du info från aktiviteter i Ballingslöv för 
både barn och vuxna – hör av dig till Helena, 
adress sist i Bladet. 
 

Planeringskalender 
 
Må 6/2  Isbanan kl 10.00-12.00 för alla 

elever 
Ti 7/2  Konsert stråkinstrument åk 2, 

kl. 8.30 i samlingssalen 
Hästveda skola. Besök på 
Tekniska skolan åk 5-6 kl 8.30-
11.15 

Fr 17/2 Sportlovsdisco F-6, 
föräldraföreningen 

v.8 18-26/2 Sportlov 
on 1/3 Spardag åk F-6 
ti 14/3 Studiebesök Kulturen, Malmö 

museum åk 3-6 
on 29/3 Styrelsemöte FF kl. 19.00 
to 13/4 Påsktemadag för alla elever 
v.16 17-23/4 Påsklov 
må 1/5 Lov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ti 2/5 Praodag åk 5-6 
lö 13/5 Vårstädning vid Sjömellet, 

föräldraföreningen 
to 25/5 Lov, föräldraföreningens 

fisketävling  
fr 26/5 Lov 
ti 30/5  Idrottsdag åk 3-6 
to 1/6  Skolresa åk F-2 och åk 3-6 
må 5/6 Lov 
ti 6/6 Lov (nationaldagen) 
fr 9/6 Avslutning 
 
 
Klassföräldrar läsåret 2005/06 
 
Klass F: Maria Nilsson       311 70 
Klass 1: Johannes Fribyter      340 04 
Klass 2:Tina Nilsson      312 24 
Klass 3: Pernilla Fridholm-Persson 461 69 
Klass 4: Jenny Olsson      311 05 
Klass 5: Anders Persson      0708-22 33 98 
Klass 6: Lars-Göran Persson      310 80  
 
 
Föräldraföreningens styrelse 
2005/06 
 Ordförande  Christian Haglund     311 31 
 V. ordf.   Ann-Marie Hansson 312 33 
 Kassör   Johannes Fribyter       340 04   
 Sekreterare  Tina Nilsson           312 24 
 Ledamot            Erik Himmer 365 69 
                          Helen Johanesson 360 12  
                          Anette Mortensen       315 20 
 Supl.                 Malin Fransson 312 29 
                          Henrik Mortensen      312 20 
 

 
Nästa nummers deadline är satt till 3/4 2006.  
Tips, idéer och alla bidrag är välkomna. Hör 
av dig till Helena Götesdotter på tel. 310 18 
eller mejla: helena.gotesdotter@telia.com. 



 


