
 

 

Skolbladet 
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola 

 

 
 
Välkomna… 
 
 … till terminens sista Skolblad. Nu är det snart sommarlov, värme och ledighet 
som gäller. Läsårets och terminens sista nummer är fyllt till bristningsgränsen av bidrag från 
barn, föräldraförening och lärare. Jag har valt att presentera alltihop och därför att Bladet 
extra tjockt nu! 
 
 
Läget just nu 

Nu lider denna termin mot sitt slut och vi som har suttit i 
Föräldraföreningens styrelse under hela skolåret vill nu att andra 
föräldrar tar över. Då det är ett antal ledamöter som känner att det är dags att 
lämna plats för "nya" föräldrar så ber vi er föräldrar att höra av er till Gunvor Karlsson 
(Valberedningen) om ert intresse av att vara med i styrelsen.  

Det arbete som alla föräldrar lägger ner i Föräldraföreningen regi är väldigt värdefullt för 
skolan. Det är ytterst viktigt att vi föräldrar är med och påverkar våra barns skolgång samt att 
vi bevakar att vi får ha kvar vår fina skola och dagis. Detta gör du genom att aktivt hjälpa till 
vid de olika arrangemang föräldraföreningen anordnar och speciellt genom att delta i 
styrelsearbetet.  

Ju fler som hjälper till desto mindre arbete blir det per person och desto större "makt" får vi 
mot politikerna genom att vi är aktiva föräldrar som värnar om vår skola! För tyvärr så är det 
sviktande barnkullar vilket kan leda till att skolan åter kan få ett hot om nedläggning. Detta 
gäller inte bara skolan utan även vårt dagis. Vi uppmanar er dagisföräldrar att även ni 
engagerar er i Föräldraföreningen då era barn snart ska börja där.  

Detta som du precis sitter och läser är en del av Föräldraföreningens arbete. Vi är väldigt 
stolta över vårt Skolblad och tacksamma för Helenas engagemang i den. Helena har meddelat 
att hon vill hitta en ersättare för henne för skolbladet vilket vi tycker är tråkigt då vi gärna 
önskar ha kvar Helena på denna roll då hon sköter det ypperligt. 
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Om Helena inte väljer att stanna kvar som vår chefsredaktör hoppas vi på att någon annan 
förälder förbarmar sig över vår fina och innehållsrika tidning och meddelar Gunvor Karlsson 
att hon/han vill ta över rollen som redaktör. Tidningen är ett bra sätt för oss i föreningen att få 
ut information om vad vi har gjort eller skall göra för era barn. Det hade varit tråkigt om 
tidningen upphörde anser vi i styrelsen och säkert även ni.  
  /Ann-Marie 
Fisketävling 25/5 
 
På Kristi Himmelsfärdsdagen, den 25 maj, är det dags för årets Fisketävling. Alla barn och 
vuxna är varmt välkomna till Sjömellet för Fisketävling och tipspromenad där ni kan vinna 
massor av fina priser. Glöm inte att ta med korv att grilla! Klockan 9.30 lottas fiskeplatserna 
ut och själva tävlingen börjar klockan 10. 
 
 
Tack, tack…   
☺Ett stort tack till Gunbritt, som gjort 3-4:ans klassrum och hall 
mycket gladare genom att sy nya fina gardiner till oss. Tack Gunbritt! 
            /Klass 3-4, Kristina, Åsa och Göran 
 
☻Tack till Anders Persson för hans insats för att äntligen få kommunen 
att sätta upp nya gungor på dagis! 
 
☼ Tack till Magnus och Eva Lindström med familj som kom både med 
manskap och maskiner till städningen av Sjömellet. 
 
♥ Tack till de barn som gjort intervjuer och dikter i detta nummer av Skolbadet: Amanda M, 
Tobias O, Amanda O, Kenny, Marcus, Filippa, Rebecca, Nicole, Emelie, Victor, Saga och 
Amina!! 
           /Helena 
 
 
Skolresor 

Föräldraföreningen sponsrar 3-4 och 5-6:ans skolresa till Köpenhamn med att vi betalar både 
entrén och åkband för alla 28 elever. Vi sponsrar även F-1-2 skolresa till Tosselilla samma 
dag.  

 

Disco 

Fredagen den 5 maj hade Föräldraföreningen disco för barnen i F-1-2. Barnen dansade, 
tävlade, lekte och hade väldigt trevligt. Alla barnen fick var sitt pris som de vann på sitt 
entrénummer. Priserna har föreningen fått skänkta från olika företag. Det såldes godis och 
popcorn och förtjänsterna för den försäljningen går direkt till F-1-2:s skolkassa 



Vårstädningen av Sjömellet 

Sjömellet är vårstädat och en särskild eloge till familjen Lindström som skrapade 
strandremsan. Förhoppningsvis får vi dit lite ny sand också. 

En stor del av föreningens medel (läs: barnens väl!) kommer från vår gemensamma 
ansträngning när vi sköter om Sjömellet….11.000 kr/år. Därför är det viktigt att vi ser till att 
följa sommarschemat och hålla ordning på badplatsen den vecka vi blivit tilldelade. 

Intervjuer 
 
Intervju med Rolf Stjärnström (träslöjdslärare i Hästveda) 
1.Hur länge har du jobbat med träslöjd? 36 år. 
2. Vilket favoritträslag har du? Lind. 
3. Vad vill du mest vara över träslöjdslätare och vanlig lärare? Egen 
företagare. 
4. Vilken favoritmat har du? Rotmos och köttkorv. 
5. Vilket favoritämne hade du när du var liten? Biologi och gympa. 
6. Vad gör du när du inte jobbar? Sover och tittar på tv. 
7. Vad heter dina barn? Linus, Erika och Amanda. 
8. Hur lång är du? 1.70m. 
9. Vilket favoritgodis har du? Polly. 
10. Om du skulle vilja intervjua vem som helst. Vem skulle 
det vara då? Göran Persson. 
11. Vad heter din fru? Lotta. 
12. Vilket favoritdjur har du? Hugo. 
13. Vilket är du bäst på huvudräkning eller uppställning? Huvudräkning. 
14. Varför har du alltid kortärmad på dig? Det har jag inte!! 
15. Har du haft några andra jobb? Sjöman och metallarbetare. 
            /Kenny Hansson och Marcus Haglund 
 
 
Intervju med Anne-Li 
Namn: Anne-Li 
Ålder: 40 år 
Bor: Hästveda 
Favoritfärg: Rosa 
1. Vad gör du på fritiden? Jag är ute med mina hundar. 
2. Tycker du om att laga mat hemma? Ja! 
3. Favoritmat? Jag gillar lax och hollandaisesås. 
4. Favoritdjur? Jag tycker om hundar, speciellt 
dvärgschnauzrar. 
5. Lyckonummer? 4. 
6. Favoritkläder? Jeans och t-shirt. 
7 Idol? Jag lyssnar gärna på The Ark, Andreas Johnsson, Sebastian och lugna favoriter. 
8. Vem var du kär i när du var liten? Fredrik. 
9. Stjärntecken? Tvilling. 
10. Favoritseriefigur? Laban. 
11. Vad tycker du är bäst med ditt arbete? Miljön och barnen. 
12. Vad tycker du är bäst med dig själv? Att jag är ordningsam. 



13. Vad skulle du vilja bli om du fick välja mellan tandläkare, clown och trädgårdsmästare? 
Jag skulle vilja bli tandläkare. 
14. Hur länge har du jobbat som mattant? I nio år har jag jobbat i Ballingslöv. 

/Amanda Olofsson klass 3-4. 
 
 
 
Intervju med Göran Jönsson 
1. Är det kul att jobba på denna skolan? Ja jag har jobbat här sen 1972 (i över 30 år!). 
2. Trivs du med de andra lärarna? Ja, mycket bra. 
3. Vad tycker du om klasserna? Alla barn gör sitt bästa för det mesta! 
4. Vad tycker du om din arbetsmiljö? Den är alldeles utmärkt vi har fina lokaler, bra personal 
och vaktmästare/busschaufför. 
5. När fyller du år? 19 mars. 
6.I vilket land vill du bo? Jag trivs bra i Sverige. 
7. Vilket är ditt favoritdjur? Hund! Jag saknar min hund jättemycket. Jag har haft hund i 20 år. 
Vi kan inte skaffa någon ny för vi jobbar för mycket. 
8. Vad heter dina barn? Stefan och Lotta. Stefan är 34 år och Lotta är 31 år. 
9. Hur lång är du? 1.78 m. 
10. Vilken är den bästa årstiden? Alla årstider är bra, men sommaren är varm och skön. 
11. Vilken är din älsklingsfärg? Svart och blått. 
12. Är du utbildad till något annat än lärare? Nej, inte direkt skolutbildad, men 
skolledarutbildningar har jag gått några stycken. 
13. Har du någon idol? Ja, folk som är roliga eller spelar trevlig musik, t. ex. Robert 
Gustavsson och Peps. 
14. Har du syskon? Nej, tyvärr. 
15. Gick du ofta med tjejer på din tid som liten? Nej, jag tyckte att det var roligare med 
mopeder. 
16. Vad heter din fru? Christina. 
17. Vilket stjärntecken har du? Fiskarna. 
18. Vem var du kär i när du var liten? Jag minns inte vem jag var kär i. 
19. Vilket favoritämne hade du när du var liten? Gymnastik. Jag var duktig 
på att hoppa långt. 
20. Gillar du att läsa? Mycket motortidningar, men inte så mycket 
böcker. 
21. Var du fattig eller rik i din ungdom? Min far dog när jag var 12 
år. Det var lite jobbigt och knalt. 
22. Vem var din bästis när du var liten? Det var några grabbar i klassen där 
jag gick. 
23. Vilken är din favoritfilm? Roliga filmer, t. ex. ”Dom dummare”. Jim Carrey gillar jag! 
24. Vilken är din favoritbok? Gamla klassiker som Oliwer Twist. Jag hinner inte läsa mycket. 
Jag gillade Ronja Rövardotter när jag läste den för mina barn. 
25. Var det kul att bo i Malmö? Det var kul att bo där, men skönt att flytta därifrån! 

         /Amanda M och Tobias O 
 
 
 
Dikter från 1-2:an 
 
Myrsloken 



som alltid 
åt myror. 
Men då  
blev myrorna rädda 
Fast en natt  
blev dom vänner. 
/Filippa 
 
 
Våren 
Glad vår, mamma. 
Glad vår, 
På dig själv. 
Glad vår, pappa. 
Glad vår  
på dig själv. 
/Rebecca 
 
 
Min hund går ut 
Min hund går ut 
till gräsmattan. 
Han fångar en fjäril 
och sedan stampar  
han på blommorna 
Min hund är 
tröt. 
/Nicole 
 
 
Våren 
Våren är fin. 
Det kommer nya blommer. 
Alla barnen får psåkägg. 
Fåglarna kvittrar. 
Våren är fin 
/Emelie 
 
 
Kaninen 
Kaninen skuttar omkring. 
Kaninen letar efter 
morötter 
Kaninen  
tycker om mig. 
/Victor 
 
 
Ett lodjur 
Jag vandrar i fjällen. 



Vad är det där? 
Ett lodjur. 
Den har tofsar på öronen 
och jagar en hare. 
Jag står stilla och tittar. 
Lodjuret är fint. 
/Saga 
 
 
Min häst 
Min häst  
gallopperar. 
Min häst 
gillar mej. 
Min häst  
äter hö. 
/Amina 
 
 
Bussupphandlingen 
 
Ständiga överklaganden gör att inget är fast- 
ställt ännu. Möjligen får vi en ny chaufför, men får behålla Nils-Henrik som vaktmästare. 
Karusellen snurrar vidare. 
 
 
 
 
Info från byn 

Ballinglövs innebandylag bestående av aktiva ambitiösa föräldrar spelade en spännande 
match mot ett lika ambitiöst lag bestående av pappor från Rättelöv och Mala förra söndagen. 
Till Ballingslövs stora glädje vann herrarna och damerna från Ballingslöv överlägset med 8-3 
i match! Men Rättelöv/Mala får komma igen en annan gång, om de vågar! 

Trots riktigt dåligt väder på Valborgsmässoafton stod Föräldraföreningen på Hanssons backe 
och sålde korv och kaffe (samt frös..). Barnen sköte chokladhjulet och var med i 
tävlingen Ironman som anordnades av Byalaget. Som vanligt avslutades kvällen med ett fint 
fyrverkeri som tyvärr fick påbörjas lite för tidigt då folk gick hem för att värma sig tidigt.  
 
Vi som var där saknade er andra och hoppas på både bättre uppslutning nästa gång samt bättre 
väder. Men vi hade trots vädret en riktigt trevlig kväll. Ballingslövs Byalag tyckte lite synd 
om oss för att vår försäljning inte blev vad vi tänkt oss pga uteblivna Ballingslövs bor så de 
skänker oss 500:- till Föräldraföreningens kassa som alltid går tillbaka till barnen i form av 
olika utflykter.  
  /Ann-Marie 
   
Ni vet väl att Bladet (bland mycket annat) genom Per Stenebos försorg finns att läsa online på 
byalagets hemsida! www.ballingslov.nu.  



 
 
 Info från skolan 
 
Vi hade en fantastisk vandring på Skåne- 
leden i Fulltofta strövområde. Ett familje- 
besök kan rekommenderas! Här finns bland 
annat en spång ”Balder” döpt efter Lisebergs bergbana, eftersom konstruktionen är liknande 
och de invigdes samma år. 
Spången gör det möjligt att vandra ca 1 km i våtmarken längs en å. Det är dessutom möjligt 
att här ta sig fram med såväl rullstol som barnvagn. I dammar i närheten kan 
man fiska ädelfisk. Fiskekort kan man köpa 
på Statoilmacken i Höör.  
 
Vårterminen närmar sig raskt sitt slut, pjäser och sånger inför avslutningen övas och kurser 
håller på att avslutas. Vi ber alla föräldrar som har möjlighet, att hjälpa till med kläder och 
rekvisita. 
 
 Tisdagen den 30 maj åker vi på idrottstävling till Hästveda. Alla lediga föräldrar är välkomna 
att heja på Ballingslöv! 

 
 
 
Torsdagen den 1 juni åker alla elever på skol- 
resa. Klass F-2 åker till Tosselilla sommar- land medan åk 3-6 åker till Köpenhamn. Vi har 14 
föräldrar med oss till Danmark, dvs. en vuxen per elevpar!  
 
Vi hoppas att många föräldrar och andra anhöriga har möjlighet att besöka vår avslutning i 
gy-hallen fredagen den 9 juni kl 8.00. Alla är även välkomna att besöka kyrkan tillsammans 
med oss.  
 

 
 
En liten förhoppning: att någon vill ta över redaktörsjobbet efter Helena 
som funderar på att sluta! Vi  tycker att Bladet är en god kanal för information 
och samarbete mellan hem och skola, och skulle se det som en stor 
förlust om det läggs på is. Tack Helena för det du hittills gjort på ett 
alldeles utomordentligt sätt, vi hoppas naturligtvis på en fortsättning! 

           /Göran 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Planeringskalender 
 
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 
 
Valberedningen Gunvor Carlsson        314 82 
      Tina Bengtsson          310 89 

     Mona Olofsson          313 66      
  



 


