
 

 

Skolbladet 
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola 

 
 
Välkomna till…  
 
… läsårets andra Skolblad, fullmatad med 
de nyttigheter och roligheter som behövs 
för att förgylla tiden fram till nästa Blad. 
Vet att du som läser detta – barn eller 
vuxen - kan bidra till nyttigheterna och 
roligheterna genom att höra av dig till mig 
eller någon i styrelsen (adresser i slutet av 
Bladet). Med ett tack, en tanke eller en 
undran.              /Helena 
 
Anders har ordet 
 
Hej alla ”Ballingslövare” 
 
Hösten har övergått mot vinter i skrivande 
stund men förmodligen blir det kortvarit, 
hoppas bara det blir en vit fin jul och ett 
snöigt jullov med mycket pulka och varm 
choklad. 
 
Föräldraföreningens ”nya” konsultation 
börjar hitta formerna och det mesta faller 
på plats, det känns väldigt bra med 
arbetsfördelningen så här långt och alla 
verkar vara väldigt sugna på att hjälpa till. 
Julbasaren är på gång och blir garanterat 
lika trevlig som brukligt. 
 
Nästa stora arrangemang blir ju vår fina 
julfest uppe i medborgarhuset och det blir 

på tisdagen i sista skolveckan alltså den 18 
december och vi börjar klockan 18,00 
inbjudan kommer snart så vi är tacksamma 
om ni skickar in er anmälan så snart som 
möjligt för planeringens skull. 
 
På julfesten utlovar vi fina priser på våra 
lotterier och riktigt fina priser på inträdet, 
alla pengar som vi lyckas sälja lotter för 
går ju som ni säkert vet direkt tillbaka till 
våra barn. 
 
Barnen önskade ju sig en hinderbana på 
skolgården, vi satte därför ihop en ansökan 
i våras och fick faktiskt detta godkänt från 
kommunens sida och hela 82 000 kr till 
redskapen, sand, sarg och lite övrigt, det vi 
själva måste stå för är arbetet med 
montering av utrustningen vilket jag 
beräknar kommer att ske fram i mars-april 
men jag kommer att kalla till ett möte där 
vi bestämmer vilka som gör vad men 
tanken är ju givetvis att alla föräldrar skall 
hjälpa till. 
 

 
”Gropen” som ska bli hinderbana. 
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Markarbetet är påbörjat tack vare Magnus 
Lindström som grävde och fraktade bort 
matjorden, Magnus som ju alltid är lika 
hjälpsam i alla lägen är ovärderlig för oss 
så ett stort TACK. 
 
Det som återstår innan det blir vinter är 
montering av sarg och sedan är det bara 
sanden som skall dit. 
 
Jag tycker det känns riktigt roligt med vår 
förening så här långt, alla är villiga att 
hjälpa till och lite nya idéer börjar komma 
fram så det kommer garanterat att bli 
riktigt bra framöver. Sitter du och funderar 
på saker vi borde göra eller inte göra tveka 
inte utan hör av dig omgående, alla 
synpunkter eller idéer är lika viktiga, ring 
mig på 70 53 20. Så till sist sköt om er i 
vintermörkret och var rädda om varandra. 

         /Anders  
 
 
Barnboksveckan 
 
Tisdagen den 13/11 läste vi för 
dagisbarnen. Vi fick först läsa några 
böcker som vi tyckte verkade bra. Sen 
valde vi ute den bästa som vi övade på tills 
vi kunde den riktigt bra. Efter det läste vi 
boken för våra fadderbarn och andra barn 
på dagis. Jag läste för Olivia och Dennis. 
Den mest omtyckta boken som jag läste 
var ”Det var det fräckaste”. Den handlade 
om olika sorters bajs! Det var roligt! 
  /Amanda F 
 

 
 

Jag läste för Daniel. Han e´fem år. Jag 
läste en bok som heter ”Buster”. Daniel 
hade många kommentarer om hur bilderna 
såg ut. Det var roligt. När jag läste 
”prinsessan som inte ville skratta” så kom 
Dennis och Jonathan in också och 
lyssnade. 
                      /Kevin Olofsson 

 
 
Vi läste för lekisbarnen och de på dagis. 
Innan vi läste så valde vi böcker. Jag läste 
för Mika och Ida. För dom så läste jag 
”Tigrar kan inte klättra i träd”. Sen inne på 
dagis läste jag Kalles nya cykel. Jag 
började läsa för Ella inne på dagis. Det var 
roligt att läsa och mysigt. 
            /Lisette 
 

En dag gick vi upp till dagis och läste 
böcker för dem. Jag läste ”Den ensamma 
ekorren”. Vi fick läsa igenom böckerna 
några gånger, sen gick vi upp till dagis. Jag 
läste för Alexandra och Josefin. Det var 
roligt att läsa för dem. 
              /Emma J 
 

Tisdagen den 13/11 läste vi i 5-6:an för 
dagisbarnen. Samma vecka som det var 
”barnboksveckan”. Vi läste barnböcker 
som vi tyckte var passande och 
dagisbarnen ville att vi skulle läsa fler 
gånger, det vill jag med. Det kändes pirrit i 
början, men sedan kändes det bra. Vi fick 
välja böcker och sedan läste vi. Vi tränade 
mycket så att vi kunde läsa med inlevelse! 
Jag själv läste ”Grodan får en vän” och 
”Arkie den fule dinosaurien” för mitt 
fadderbarn Alexandra Moberg. 
  /Max Andersen 



 
 

Julbasar 25/11 
 
På söndag 25/11 är det dags för julbasar i 
och utanför gamla Nacksvinget klockan 
13-16. Tomten kommer med godis till alla 
barn, korv kommer att grillas och hembakt 
bröd och lotter att säljas. Chokladhjulet 
snurrar och ridande lucia utlovas. 
Välkomna! 
 
Info från skolan 
 
Skånska spektakelföreställningen blev 
mycket välbesökt och uppskattad! Att 
eleverna får jobba mot ett gemensamt mål, 
tillsammans i alla åldrar, är nyttigt för 
sammanhållning och trygghet på skolan. 
Samarbetet med Farstorps skola är också 
positivt för såväl elever som personal. 
 
Tiden går fort, höstterminen börjar gå mot 
sitt slut, dagarna blir kortare och mörkret  
tar över. Då är det extra viktigt att synas i 
trafiken, så alla elever har fått nya reflexer. 
Vi ber er föräldrar om hjälp med att se till 
att de används. En koll av cykelns reflexer 
och belysning är också bra.  
 
Frukt är viktigt att eleverna har med sig, så 
de kan få lite ny energi mellan 
arbetspassen.  
 
Vi har bokat om kamratstödjarutbildningen 
till on 5/12. Alla i åk 3-6 får då besök av 
två mycket duktiga föreläsare, som 
kommer att prata mycket om bl. a. 

mobbning och vad man kan göra för att 
motverka problemet. 
 
Träningen inför avslutningsprogrammet på 
Solbacken är i full gång, det är mycket som 
skall läras in för att föreställningen skall bli 
bra. Vi hoppas på en stor publik!  

             /Göran 
 

   
 
 
Presentation av styrelsen 
(fortsättning) 
 
Jenny Olsson  
Jag heter Jenny Olsson och är revisor i 
föreningen. Jag är mamma till Tobias i 
6:an och Rasmus 4 åroch Fredrik 1 år som 
går på dagis. Jag bor tillsammans med 
Håkan i Nääs och vi har en massa djur. Jag 
jobbar som kokerska på Grönängskolan. 
 
Ulrika  Johansson 
Jag heter Ulrika är 33 år och klassmamma i 
femman. Mina barn är Simon i klass 2, 
Sofie klass 4 och Emma klass 5. Jag bor 
ute i Kärlingeberga och är uppvuxen i 
Rättelöv. Eftersom jag själv har gått på 
skolan så tycker jag att det är extra roligt 
att kunna engagera mig. Jag jobbar på 
Videomix inne i Hässleholm. Ett oerhört 
socialt jobb som jag trivs jättebra med. 
 
Johannes Fribyter (Kassör) 
Mina barn är Saga i 3:an, Elsa på humlan 
och Vilgot på nyckelpigan. Jag flyttade 
med min familj från Malmö till Algustorp -
03.  Jag är uppvuxen i Hästveda, så jag 
hade lite koppling till bygden sedan 
tidigare. Jag är pedagog och arbetar på 
Vankiva skola. Just nu är jag 
klassföreståndare för en 6:a.  
 
 



Christin Persson 
Christin heter jag och sitter som ledamot i 
föräldraföreningen. Mamma till Pontus i 
klass 5, Elin i klass 2 och Linnea i F-
klassen. Bor lite utanför Vankiva by där 
jag har hus. Då jag själv och barnen har 
intresset av djur finns det lite av varje på 
tomten. Arbetar som undersköterska på 
Kaptensgården. Fritiden är aldrig några 
problem när man har hus, djur och barn. 
Jag ägnar mycket tid till barnen. Träning 
och springa är oxå ett måste som jag har i 
mig. Göteborgsvarvet är målet just nu. 
Läser även in ett ämne i taget på komvux. 
      
Planeringskalender 
 
25/11 Julbasar  
4/12 Jultemadag 
13/12 Lucia 
18/12 Julfest 
19/12 Avslutning i kyrkan 
20/12 LOV 
8/1 2008 Vårterminen börjar 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Klassföräldrar läsåret 2007/08 
 
Klass F:  Henrik Eneroth 411 44 
Klass 1:  Mona Olofsson 313 66 
Klass 2: Erik Himmer 365 69  
Klass 3:  Glenn Lindqvist 312 29 
Klass 4: Sara Nordh 311 44 
Klass 5:  Ulrika Moberg 315 29 
Klass 6:  Per Nordh 311 44 
 
 
Föräldraföreningens styrelse 2007/08 

Ordförande Anders Persson  0708-22 33 98 
    705320 
V. ordf.  Stefan Nilsson 311 70 
Kassör    Johannes Fribyter      340 04 
Sekreterare  Helen Niklasson       320 21 
Ledamöter Christin Persson       073-9250974                                       
 Tina Bengtsson        310 89 
  Anette Mortensen    315 20  
Supl                    Henrik Eneroth         411 44 
                           Marie Blom             837 17 
Revisorer           Jenny Olsson            311 05 
                           Klas Nedhagen        0708-72 37 61          
Revisorsuppl.     Bengt Olofsson        313 66 
                        
 

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

 
 



 


