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Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

JIPPIIII!!! VÅR SKOLA SKA FINNAS KVAR!!
23 SEPTEMBER 2009 FIRAR ALLA BARNEN
PÅ SKOLAN DET GLADA BESKEDET
KVÄLLEN INNAN MED TÅRTKALAS.

Välkomna…

Protokoll 090909

... till terminens första
Skolblad, som skrivs just när
politikerna meddelat att Ballingslövs
skola inte längre hotas av
nedläggning av besparingskraven.

Närvarande: Anders Persson, Marie
Blom, Johannes Fribyter, Tina Bengtsson,
Göran Jönsson, Stefan Nilsson, Henrik
Eneroth, A-M Hansson, Eva Abrahamsson,
Christine Persson, Jenny Olsson, Mait
Nordell, Gunvor Carlsson, Magnus
Lindström, Helen Niklasson

3-4:ans skolresa

- Kolla vilken hård kvarsittning jag fick
utav Kristina. Fniss. Jag vill komma loss!
Jag skulle aldrig ha fuskat på matten. Hi,
hi, hi!
Elin P

Hela 3-4:an vid nedre fallet i Forsakar
Här är vi vid vattenfallet i Forskar.
Vattenfallet är jättebrant! Det är kul att
klättra här. Visst blev vi snygga på
bilden.
Ester H

§ 1. Anders hälsade alla välkomna.
§ 2. Anders presenterade Eva
Abrahamsson, vår rektor i område 7.
Hon berättade om sin utredning som
hon har fått i uppdrag att göra.
Utredningen handlar om att lägga
ner Ballingslövs och Farstorps
skolor. Förvaltningen i Hässleholm
ska spara 43 miljoner kronor.
§ 3. Göran önskade busspengar av
FF till skoljoggen, Ugglebadet och
en föreläsning för barnen på FNdagen.
§ 4. Göran informerade om en
föreläsning på Linnéskolan 14
oktober kl.18.30 om e-mobbing.
§ 5. Skolan anlägger bergvärme och
kommer att behöva stänga av
ytterligare av skolgården.
§ 6. Ny ledning kommer 100101
rektor blir Annika Persson som
kommer att bli rektor för både
Farstorp och Ballingslöv. Göran och
Eva kommer att avgå till jul.
§ 7. Om man önskar ersättning för
tårtan man bakade till skolavslutningen går det bra att få, prata
med Anders om det.
§ 8. En lista kommer att utformas
över vad som ska göras vid
Sjömellet den vecka på sommaren
man tjänstgör. Varje familj på skolan
har en vecka på sommaren.

§ 9. Valberedningen har fullt upp
med att tillsätta en ny styrelse,
årsmöte blir 23 september.
Vid protokollet: Helen Niklasson

5-6:an på lägerskola i
Magnarp

Akvarellmålning på stranden.

Vi håller på att håva i Skälderviken.
Bland annat fick vi upp krabbor,
sandräkor och tångräkor med vackra
blå ben.
Akvarellmålning på stranden

Storstädning innan det är dags att
åka hem.

Här skiver vi dagbok på verandan.

Från vår avgående
ordförande Anders
Hej alla ”Ballingslövare”
Tunga moln på himlen vad det gäller
skolans vara eller icke vara i
framtiden, tunga besparingskrav från
politikerna i rådande lågkonjunktur
gör att små skolorna är hotade.
Jag fick reda på detta i tid tack o lov
så därför har vi kommit en bra bit på
väg vad det gäller argument för en
framtid för vår skola.
Jag kommer själv att fortsätta arbetet
i denna viktiga fråga (främst genom
Byalaget) så länge ni önskar, men
lämnar FF för övrigt. Följ
utvecklingen på Byalagets hemsida
där kommer all aktuell information
att läggas ut www.ballingslov.nu
Anders
Årsmötet 23 september
Föräldraföreningens årsmöte hölls
den 23 september i en uppsluppen
stämning efter beskedet kvällen
innan om att skolan ska få leva kvar.
Stort tack till Anders och övriga som
lämnar den gamla styrelsen och som
arbetat så framgångsrikt för att
avstyra nedläggningshotet mot
skolan. Fortfarande finns
besparingskrav som skolan kan
drabbas av, men det känns ändå
skönt att det direkta hotet är borta.
Vi hälsar också nya ordföranden
Magnus Lindström välkommen
tillbaka. Den nya styrelsen kommer
att presenteras i nästa Skolblad.

Planeringskalender
on 7/10 Badresa till Ugglebadet åk F-6, kl.
9.00-13.00
to 8/10 Orienteringstävling i Hästveda åk
3-6 fm.
to 15/10 Porträttfoto F-6 kl 8.30-10.30
to 22/10 FN-dagsfirande åk F-6
fr 23/10 Disco, åk 5-6 arrangör
v. 44 Höstlov
to 3/12 Jultemadag
fr 11/12 Luciafirande
to 17/12 Julfest i medborgarhuset
fr 18/12 Avslutning i kyrkan
må 11/1 Vårterminen börjar

Klassföräldrar 2009/10
Förskoleklass: Eva Olsson F
Klass1
Helen Lindqvist
Klass2
Christin Pettersson
Klass 3
Tina Bengtsson
Klass 4
Helen Niklasson
Klass 5
Ulrika Fribyter
Klass 6
Ann-Marie Hansson

315 32
311 41
210 85
310 89
320 21
310 89
312 33

Föräldraföreningens styrelse 2009/10
Ordf
V ordf
Kassör
Sekr
Ledamöter
Suppl
Nästa nummers kommer i början av
november. Tips, idéer och alla bidrag är
välkomna. Hör av dig till Helena
Götesdotter på tel. 310 18 eller mejla:
helena.gotesdotter@telia.com

