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Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Välkomna till…
…en nygammal premiär. Efter några års
träda är nu Skolbladet igång igen:
Skoltidningen för Ballingslövs skola och
dess föräldraförening. Ett forum för elever,
lärare och föräldrar där alla kan ta plats
och delta.

Ny styrelse
På årsmötet 26 september valdes en ny
styrelse, som nu har börjat sitt arbete. 10
oktober samlades man till sitt första
styrelsemöte för hösten och då är bilden
nedan tagen. Ordförande är Anders
Persson. Har du tankar och idéer, hugg
någon i styrelsen och hjälp dem
representera dig! Presentation av
medlemmarna kommer längre fram i detta
och kommande Blad.

Ballingslövs klass 3-4 vann
orienteringstävlingen i Hästveda!
Onsdagen den 3 oktober deltog åk 3-6 i
den årliga budkavleorienteringen runt
Lillasjön i Hästveda. Varje lag springer tre
olika sträckor som en stafett. Klass 3-4
deltog med tre lag, varav de två lagens
bästa tider summerades. För första gången
sedan denna tävlingsform startade för
många år sedan stod Ballingslövs klass 3-4
som slutsegrare, i skarp konkurrens med
Farstorps och Hästveda skolas elever. Alla
elever i 3-4:an hade stämplat rätt på varje
kontroll, en mycket god insats! Nämnas
bör också att Hästveda OK som arrangerar
tävlingen har många elever som är aktiva
orienterare, vilket gör Ballingslövselevernas prestation än bättre! Klass 5-6
från Ballingslöv blev för övrigt 3:a, även
det en god insats.

Lökplantering på skolgården
Vi fick 400 lökar från Blomsterfrämjandet.
De kom i en stor låda från Holland och har
nu blivit planterade runt om på skolgården.
5-6:orna fick tulpaner som hette Abba och
påskliljor som hette Tête-a-Tête. Vi
planterade lökarna i små buketter i mitten
av parkeringen. En grupp planterade
tulpaner och den andra påskliljor. Lökarna

skulle ner ungefär 15 cm i jorden. Vi
grävde först upp en grästuva och sedan lite
jord. Sedan satte vi ner lökarna, täckte med
jord och satte tillbaka tuvan. Efter
planteringen fick vi saft och bulle, för det
var Kanelbullens dag.
/Amanda 0lofsson och Amanda Mortensen

Tullsa skriver och ritar:
”Igår var hela Ballingslövs skola i
Ugglebadet. Det var jätteroligt. Det fanns
en vatten-rutschkana och jag var i stora
bassängen. Jag köpte godis.”

Skoljoggen 27/9
Amanda Fransson Malik planterar

Ugglebadet 10/10
Skolan har varit på sin traditionsenliga
badresa till Ugglebadet i Perstorp.
Föräldraföreningen sponsrade resan med
ca 650:- till inträdet och 2500:- till bussen.

All personal, några föräldrar och alla
elever for till Vedema och vandrade längs
de markerade lederna. En skön dag och en
härlig naturupplevelse som avrundades
med korvgrillning. Ett stort tack till
föräldraföreningen som sponsrade oss med
bussresan, samt tack även till föräldrar som
hjälpte till med korvgrillning m.m.

Ester Olofsson ritar och berättar:

Cornelia och Albin skriver: ”Vi var i
Vedema. Och vi träffade Carl von Linne
som var Gunvor. Det var jätteroligt. Tack
och adjö – knäckebröd.”

Besök Byalagets hemsida med mycket info
om byn (där även gamla nummer av
Skolbladet finns att läsa):
http://www.ballingslov.nu/

Info från skolan

Emma och Angelica fikar

Marcus, Kenny, Max och Tobias

Info från byn

Vi noterar med stor glädje att ”Skolbladet”
återuppstått! Vi har verkligen saknat denna
viktiga kanal mellan skola och hem. Halva
höstterminen är till ända, många aktiviteter
gör att tiden rusar iväg.
Utvecklingssamtalen är på gång, och snart
är det dags att börja öva på julspel m.m.,
men först ska ”Skånska Spektakel” visas
upp. Vi hoppas på många besökare i
Farstorps idrottshall. Projektet är mycket
uppskattat, men även kostsamt: ca 9.500:per skola. Utan föräldraföreningens stöd
hade det inte blivit något. Elevrådets
önskemål om nya lekredskap ser ut att bli
verklighet, föräldraföreningen har fått ett
muntligt löfte om stöd med 86 000 kr från
tekniska kontoret! Alla ser fram emot att
redskapen skall komma på plats, något som
möjligen inte sker förrän till våren.
Göran

Gympa:
Cirkelträning
Styrketräningsgympa med hjälp av gymnastiksalens
redskap, hantlar och oss själva. Var och en
bestämmer själv hur hårt passet ska vara. Damer,
herrar och ungdomar från 12 år är välkomna!
Tisdagar kl.19:00.
Damgymnastik
Gympa till glad och medryckande musik. Riktar sig
till kvinnor.
Torsdagar kl. 19:00
Plats: Ballingslövs skola, gymnastiksalen.
Ledare: Jenny F: 315 33, Ann J: 311 69, Camilla
W: 313 41

Brottning:
Seniorer, Juniorer, Ungdomar:
Tider: måndagar 18:30-20:15, onsdagar 18:3020:15, torsdagar 19.00-20,16
Tränare: Björn "Robban" Robertsson
0451-64082 ,0705-946378
Pojkar, Flickor:
Tider: tisdagar och torsdagar 17,30 -18,45
Tränare: Peter Andersson 0451-85927
Knatteträning
Tider: Månd 17,30-18,30
Tränare: Stefan Sigesgård, Martin Christiansson

Presentation av styrelsen
(eller: delar av den, resterande gäng
presenteras i nästa nummer)
Tina Bengtsson
Jag heter Tina Bengtsson är 33 år och bor
ute i Rättelöv. Jag har 3 barn varav Viktor i
4:an, Hanna i 1:an och Alexandra som går
sista året uppe på dagis. Mina intressen är
mina djur och natur och jag tycker mycket
om att läsa. Simtränar gör jag också gärna
minst en gång i veckan. Arg blir jag över
orättvisor och mobbing.
Mitt livsmotto är att alla människor är
precis lika mycket värda!
Helen Niklasson
Jag heter Helen Niklasson, är 37 år och bor
i Algustorp. Jag bor med min man Nils och
våra tre barn Emil 8 år, Ida 6 år och Erik 3
år. Jag är förskolelärare och jobbar på
förskolan i Hästveda. På min fritid gillar
jag att motionera, jag springer en del och
tränar gymping i Ballingslöv.

Anders Persson
Jag heter Anders Persson är 42 år gift
sedan många år med Pernilla och vi har tre
barn, Christoffer som går i F-klassen,
Daniel som går i 5:an och Emelie som går i
7:an uppe i Hästveda. Vi bor på en gård ute
i Nääs för övrigt mitt föräldrahem så även
jag har gått på Ballingslövs skola, och jag
jobbar på Ballingslöv AB, fritiden ägnas
mycket till familjen och en del renoverings
snickeri, Pernilla är intresserad av hästar
och det är något som jag också börjar bli
nyfiken på så vi får se vad som händer
framöver.
Jag blev i år vald som ordförande i
Föräldraföreningen vilket jag uppskattar
och får här passa på att tacka för
förtroendet, vi kommer att jobba vidare i
samma anda precis som man gjort tidigare
under många år.
Det jag vill skall bli tydligare är var
pengarna går så det kommer ni att se i våra
protokoll, det är ju en hel del pengar som
omsätts till trevliga utflykter och nyttiga
aktiviteter för våra barn.
Så jag hoppas verkligen att ni alla föräldrar
kan bidra med en liten insats vardera så
kommer det att bli ganska mycket
tillsammans i slutändan för våra barn, info
kommer framöver i utskick och i
skolbladet så ställ upp för våra allas barn.

Barnkalas…
… är roligt för både stora och små, och ett
bra sätt att stärka banden i en klass. Om
man bjuder alla barnen i klassen är det ok
att dela ut inbjudningarna i skolan. Kan
man inte bjuda alla bör man bjuda genom
telefon eller post, så att ingen behöver
känner sig utanför!

Skånska spektakel
Torsdag 25/10 är det uppvisning i
Farstorps idrottshall 18.30-19.30.
Observera att tiden i planeringskalendern
är ändrad till ovanstående!(Se inbjudan)

Disco
5-6:an arrangerar disco för åk 1-6
fredagen den 9 november.

Julbasar, Lucia, julfest och
avslutning
Julbasar söndag 25/11
Julfest i medborgarhuset tisdag 18/12.
Avslutning onsdag 19/12 i kyrkan.

Klassföräldrar läsåret 2007/08
Klass F: Henrik Eneroth
Klass 1: Mona Olofsson
Klass 2: Erik Himmer
Klass 3: Glenn Lindqvist
Klass 4: Sara Nordh
Klass 5: Ulrika Moberg
Klass 6: Per Nordh

411 44
313 66
365 69
312 29
311 44
315 29
311 44

Föräldraföreningens styrelse
2007/08
Ordförande
V. ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Supl
Revisorer
Revisorsuppl.

Anders Persson 0708-22 33 98
Stefan Nilsson
311 70
Johannes Fribyter
340 04
Helen Niklasson
320 21
Christin Petersson 210 85
Tina Bengtsson
310 89
Anette Mortensen 315 20
Henrik Eneroth
411 44
Marie Blom
837 17
Jenny Olsson
311 05
Klas Nedhagen
0708-72 37 61
Bengt Olofsson
313 66

Nästa styrelsemöte onsdag 14/11 kl 19.00

Nästa nummers deadline är satt 20/11.Tips,
idéer och alla bidrag är välkomna. Hör av
dig till Helena Götesdotter på tel. 310 18
eller mejla: helena.gotesdotter@telia.com

