
 

Skolbladet 
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola 

 
Välkomna … 
 
…till läsårets första nummer av 
Skolbladet. Hösten smyger sig på och 
luften är frisk att andas igen. Skolbladet 
kommer eventuellt att såsmåningom läggas 
ut på skolans nya fina hemsida tillsammans 
med f-föreningens protokoll se: 
www.hessleholm.se/ballingslov. (Det går 
också bra att gå in på www.hassleholm.se 
och klicka vidare på ”lära” och 
”grundskolor”.) 
 
Idrottsdag 3/6 i Hästveda 
 
Sista veckan innan skolavslutningen i juni 
åkte 3-6 till Hästveda och deltog i 
friidrottstävling där. Ballingslöv gjorde bra 
ifrån sig och barnen kämpade väl. 
 

 
 
Herman 
 

 

 
Pontus hoppar 
 
 

 
 
Det var varmt och jobbigt. 
 
Skolavslutningen 11 juni… 
…var som vanligt både välregisserad och 
välrepeterad. Barnen framförde sång och 
teater och föräldraföreningen bjöd på tårta 
innan bussen körde till Stoby kyrka. 
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5-6:an spexade med en egenskriven (?) 
pjäs. Sedan avtackades sexorna och 
önskades lycka till på högstadiet. 
 

 
 
Förskoleklassen och 1-2:an sjöng Majas 
alfabetssånger, med tema Linné. 
 

 
 
Filippa och 3-4:an sjöng till Görans 
ackompanjemang 

Protokoll från f-föreningens 
styrelsemöte 080910 
 
Närvarande: Anders Persson, Johannes 
Fribyter, Stefan Nilsson, Göran jönsson, 
Gunvor Carlsson, Helen Niklasson, 
Christin Persson, Tina Bengtsson, Mait 
Nordell,  Ulrika Moberg 
 
§1 Anders hälsade alla välkomna. 
 
§2 Tårtkalaset på skolavslutningen var 
uppskattat, intäkten blev 560 kr. Nästa år 
blir det ett nytt tårtkalas till 
skolavslutningen. 
§3 Valberedningen förbereder sitt arbete 
inför årsmötet. 
 
§4 Göran berättade att läget på skolan är 
lugnt. 
 
§5 Skolan önskar bussbidrag från f-
föreningen till pompejiutställnignen, 
Vedema och Fulltofta. F-föreningen bidrar. 
 
§6 Skolan önskade reflexvästar till 3-4:an 
och 5-6:an då de ibland är ute och cyklar. 
Anders ska kolla. 
 
§7 Numera finns en kurator, Marie 
Svensson på skolan varannan onsdag. 
 
§8 Skolan öppnar numera 7.40, innan var 
det 7.30. 
 
§9 Vi gick igenom ordningsreglerna på 
skolan och alla tyckte att det är bra regler. 
Mobiltelefoner får inte medföras till skolan 
om inte speciella skäl finns. 
 
§10 Ev. ska en ny resursperson börja på 
skolan då både Li och Ann-Charlotte har 
slutat. 
 
§11 Årsmöte 24 september 19.00. Alla är 
välkomna. 
 
§12 Mötet avslutades med fika. 
 
/Helen Niklasson, sekreterare 



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! 
 
Sjömellet och städningen 
 
Under sommaren har ju alla skolans 
familjer hjälpts åt att städa Sjömellets 
badplats. För detta får f-föreningen i år 
11000 kronor från kommunen som går 
direkt till våra barns skola och deras 
aktiviteter: badresan till Ugglebadet, 
bussresor vid olika aktiviteter, 
skolgårdsleksaker etc. Genom att 
medverka i föräldraföreningen påverkar 
du. Passa därför på att komma till 
årsmötet! 
 
Årsmöte 24 september 
 
Välkomna till f-föreningens årsmöte 24/9 
klockan 19 i 5-6:ans klassrum. Fika 
utlovas! 
 
 
Info från byn 
 
Pizzerian håller på att byggas om i ny regi 
och planerar öppna den första oktober. 
 
Gympa med BGoIF 

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.  Startar 26/8  

Damgymnastik  
Gympa till glad och medryckande 

musik. Riktar sig till kvinnor. 

Torsdagar kl.19:00. Startar 28/8  

 

Barngympa  
Intresserad av att deltaga i våran 

barngympa??? 

Tag kontakt med Jenny Olsson 0451-

31105 för mer information  

 
Brottningsträning med 
brottarklubben 
 

Seniorer, Juniorer, Ungdomar: 
Tider: måndagar 18:30-20:15, onsdagar 

18:30-20:15  
torsdagar 19.00-20,16 

Tränare:  
Huvudtränare 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: 

Martin Christiansson 

 
Nybörjare: 

Tider: Ring 31495 
   

 
Vad ni än har för avsikt att hålla på med för 
sport i framtiden, har ni mycket nytta av 

brottningsträningen. Kamratskap, 
självförtroende, balans, styrka, smidighet och 

inte minst snabbhet. 



Elevrådsprotokoll 
måndag 08 09 08 kl 9.40-10.10 
 
¤ Man får vara högst 2 på var sida på 
vippgungan, inga hål får grävas under 
däcken. 
¤ Den som sitter på motorikbanans ”tunna” 
måste se sig för noga innan man hoppar 
ner.  
¤ Den som leker tagen på motorikbanan, 
får inte hindra andra att leka där. 
¤ Om man spelar bandy, handboll, basket, 
fotboll eller rundpingis på rasterna, räknas 
det i  motionslotteriet. 
¤ Gunvor ordnade bollar med mera till 
klass 1-2, som skänkte en fotboll till 3-
4:an, en basketboll till 5-6:an samt ett 
hopprep till förskoleklassen. 
¤ Viktigt att inte klättra i de nya 
handbollsnäten. 
¤ Nya nät önskas på fotbollsmålen. 
¤ Linjerna på skolgården behöver fyllas i. 
¤ Föräldraföreningen får ge besked om när 
nya lekredskapet kommer på plats. 

     
 

 
 
Planeringskalender  ht-08 
On 24/9 Årsmöte Föräldraföreningen kl. 
19.00 
to  (preliminärt) 25/9 Kartläsningsövning 
runt Masjön åk 3-6 f.m 
ti 30/9 Studiedag, eleverna lediga 
on 1/10 Skoljoggen F-6, guidad vandring i 
Fulltofta strövområde  
to 2/10 Orienteringstävling i Hästveda åk 
3-6 
on 8/10 Badresa till Ugglebadet åk F-6 
må 20/10 Porträttfoto F-6 kl 8.30-10.30 
ti 21/10 Naturdag på Vedemas 
strövområde åk 3-6 
fr 24/10 FN-dagsfirande åk F-4 
              Disco, åk 5-6 arrangör 
v. 44 Höstlov 

ti 4/11 Besök på Pompeji-utställningen 
f.m. 
ti 2/12 Jultemadag 
fr 12/12 Luciafirande 
on 17/12 Julfest i medborgarhuset  
to 18/12 Avslutning i kyrkan 
fr 19/12 Lov  
 
on 7/1-09 Studiedag, eleverna lediga 
to 8/1 Vårterminen börjar 
   

Klassföräldrar läsåret 2007/08 
f-klassen:  Stefan Nilsson 311 70 
åk 1 Pernilla Persson 0708-294733 
åk 2 Mona Olofsson 313 66 
åk 3 Jonas Zetterman 183 88 
åk 4 Helen Lundh 360 12 
åk 5 Tina Bengtsson 310 89 
åk 6 Ann-Marie Hansson 312 33 
 
 
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 kommer i oktober Tips, 
idéer och alla bidrag är välkomna. Hör av 
dig till Helena Götesdotter på tel. 310 18 
eller mejla: helena.gotesdotter@telia.com 
 


