
 

Skolbladet 
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola 

 
Läsårets sista Skolblad… 
 
… kommer här under terminens sista 
vecka. En lång skön sommar ligger framför 
oss och jag önskar er alla allt det bästa! 
           /Helena  
 

 
 
Studiebesök på Ballingslövs AB 
 
Vi va på Ballingslövs AB. Det va jetekul. 
Vi såg olika caciner. Det var 700 m lång. 
Det var 7000 skåp. Det var 380 anställda 
personer. Vi fik godis och fika. 
       /Alexandra 
 
31/3 Vi va i ballingslövs kök. Det va rolit. 
Vi fik se roliga saker som maskiner. 
           /Josefin 
 
 

 
 
 
Vi var på Ballingslöv AB den 31/3. Vi fik 
kolla på skåop och när man gör skåp. Dom  
spikar in spik i brädorna med en pangare 
Sen i slutet så fik vi sakor utav dom, en  
linjal, 2 pennor en blyors och blekpena, ett 
måttband och godis. 
           /Linnea P 
 
 
Studiebesöket på PLM och 
brandstationen 
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Det var roligt med Markoolio-
brev.lådan. 
     /Rasmus 
 
Det fanns en jul-post-brev-låda. 
     /Amanda 
 
Det bästa var när Josefins pappa 
visade brand-stationen. 
         /Elise 
 
Det var roligt med brand-slangen. 
          /Ture 

 
Dikter  
 
Sommaren 
Jordgobarna börjar bli röda.  
Man leker å har roligt 
Gräset blir grönt 
Man kan slepa ut djuren. 
Barnen cyklar ut 
Gå på piknik 
Gräva i sandlådan. 
  /Linnea P 
 
 
Våren 
Allt blir grönt och fint. 
Blommorna är så fina så jag nätan 
drunknar i dem. 
Våren är bra, för då kan man börja 
bada i sjön! 
Fåglarna sjunger, det låter som de 
kallar på våren. 
Alla djur kommer ut från stannen 
och lagårdarna. 
Allt känns skönt! 
Solen lyser och strålar 
Barnen kan cykla till skolan 
Man kan galoppera på en äng! 
        /Elsa Linnea Fribyter 
 

Sommaren 
Det är grönt, oh vad skönt! 
Blomerna har komit fram 
Jordgubarna är röda 
På sommaren kan man bada och 
sola. 
Solen lyser starkt 
Jag lenktar till sommaren! 
  /Linnea 
 
Föräldraföreningens fisketävling 
 

 
 
 
 
Några rader från 
föräldraföreningen 
 
Som nygammal ordförande i 
föräldraföreningen ska jag försöka 
föra arvet vidare från Anders, genom 
att plita ner några rader i skolbladet. 
För de som inte vet, heter jag 
Magnus Lindström och har varit 
ordförande en gång tidigare för ett 
antal år sedan. Jag tror faktiskt jag 
än så länge är den förste att ha denna 
ära två gånger. Även Bengt Olofsson 
gör come back i föreningen efter ett 
lika långt uppehåll som jag. 
 
Vårterminen är till ända, trots 
utebliven värme och sol. Som 
vanligt har tiden gått rasande snabbt. 



Vi har en del avklarade punkter som 
sportlovsdisco, valborg och 
fisketävling. Dessa aktiviteter har 
varit välbesökta och det är ju alltid 
trevligt för de som lägger ner arbete 
på att fixa. Dessutom ger det ju 
pengar till våra barns trivsel, i form 
av att föreningen kan ge ekonomiskt 
bidrag till skolresor, lekredskap, 
teatergrupper etc. 
 
Vi kommer att under höstterminen 
ansluta dagis till föreningen. Riktigt 
hur det kommer att se ut vet vi inte 
ännu. Det har funnits önskemål om 
att föräldraföreningen ska kunna 
verka även för dessa barn.  
 
Vi kommer att under sommarlovet 
montera ett nytt lekredskap som 
ligger och väntar i kommunens 
förråd. Förutom det så har vi köpt in 
en del sommarprylar, såsom bollar, 
klubbor och annat som barnen flitigt 
använder.  
 
Föräldraföreningen har from i år 
även tagit över ansvaret för 
tårtkalaset på avslutningsdagen.  Ett 
antal stora goda sommartårtor är 
beställda. Det kommer även finnas 
alternativ till de som har laktos eller 
gluten problem.  
 
Jag hoppas att vår skötsel av 
sjömellet kommer att fungera. 
Gunvor har gjort ett så rättvist 
schema som möjligt.  Att ”städa” 
innebär att man går över badplatsen, 
och hittar man något som inte bör 
vara där så lägger man det någon av 
soptunnorna. Våra barn, speciellt de 
lite äldre använder vår badplats 

flitigt och med den strandrensning 
som gjordes i höstas vet jag att det 
finns mycket fin sand för de mindre 
att leka i.  
 
Avslutningsvis vill jag önska er en 
riktigt härlig sommar och ett skönt 
sommarlov så ses o hörs vi i augusti. 

        /Magnus Lindström 
             Ordf. 

 

Fårklippning 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i  
Ballingslövs Föräldraförening 2010-05-
31 
Närvarande: Magnus Lindström, Bengt 
Olofsson, Ann-Marie Hansson, Kristin 
Petersson, Tina Bengtsson, Gunvor 
Carlsson, Solveig Brink, Anki Stenebo, 
Hasse Ekman, Annika Persson 
§1. Ordföranden öppnade mötet. 
§2. Dagordningen godkändes. 
§3. Vår ekonomi uppgår idag till 29842,28 
kronor. 
§4-5. Det var många deltagare vid 
fisketävlingen men tyvärr få som fick fisk. 
§6. Tårtorna till avslutningen är beställda. 
Ca 6x20 bitar. Kostnaden blir 8:-/bit. 
Ann-Marie fixar muggar, tallrikar, saft etc. 
Klassföräldrarna kokar kaffe. 
Avslutningen börjar kl 8,00 och 
avslutningen i kyrkan börjar kl 10,15. 
Tårtorna serveras ca 9,30. Gunvor kollar 
upp eventuella allergier bland barnen. 



§7. Helena ska försöka få ut en skoltidning 
innan skolavslutningen. 
Det blir schemaändringar för F,1-2 
klasserna till hösten. Mån-ons-fre går 
barnen 7,55-11,50 Tisd-tors går barnen 
7,55-13,10 Lärarna undrade om det 
kommer upp något mer lekredskap på 
skolgården? Magnus kommer att sätta upp 
detta på sommarlovet. 
§8. Protokollen från styrelsemötena ska 
mailas till Annika Persson så ser hon till att 
de kommer ut på hemsidan. 
Protokollen ska även gå ut till barnen. 
Magnus undrade om det fanns något 
intresse för knattefotboll i byn. Lärarna 
skickar ut lappar till barnen för att kolla 
intresset. 
Det kom upp önskemål om att senarelägga 
grillkvällar/föräldrakaffe då vissa föräldrar 
inte har möjlighet att ta ledigt från arbetet 
för att kunna vara med. 
Annika har haft möte med ”15-timmars” 
föräldrarna på förskolan. Hon kommer ut 
med information om detta separat. 
Förslag kom upp om gemensamma 
skolresor med Farstorps skola för att kunna 
hålla kostnaderna nere. 
§9. Nästa möte blir den 30 augusti kl 18,30 
i skolans matsal.  
                     /Anki Stenebo 
   

 
Planeringskalender vt -10 
3/6 skolresa åk f-2, 3-6 
7/6 Bokbussen kommer. 
10/6 avslutning 
 
 
 
 
 
 
 

Klassföräldrar 2009/10 
 
Förskoleklass: Eva Olsson F           315 32 
Klass1          Helen Lindqvist           311 41 
Klass2 Christin Pettersson      210 85 
Klass 3 Tina Bengtsson           310 89 
Klass 4 Helen Niklasson          320 21 
Klass 5 Ulrika Fribyter            310 89 
Klass 6  Ann-Marie Hansson    312 33 
 
 
 
Föräldraföreningens styrelse 2009/10 
 
Ordförande: Magnus Lindström 310 50,  0709-
21 27 76 
V.ordf.: Vakant 
Kassör: Anki Stenebo 491 48,  0709-21 12 47 
Sekreterare: Helen Niklasson 320 21,  0709-81 
56 30 
Ledamöter: Hasse Ekman 311 26 
Bengt Olofsson 313 66 
Henrik Eneroth 411 44 
Marie Blom 837 17 
Suppleanter: Helen Lindqvist 311 41 
Christin Persson 0739-250974 
Revisorer: Jenny Olsson 311 05 
Klas Nedhagen 0708-72 37 61 
Revisorssuppl.: Ann-Marie Hansson 0703-
919432 
Valberedningen: Mona Olofsson 313 66 
Malin Fransson 312 29 
Gunvor Carlsson 314 82 
 
Nästa nummers kommer i september. Tips, 
idéer och alla bidrag är välkomna. Hör av 
dig till Helena Götesdotter på tel. 310 18 
eller mejla: helena.gotesdotter@telia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


