
 

Skolbladet 
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola 

Välkomna… 
 ... till årets första 
nummer av Ballingslövs skolas 
Skolblad. I detta nummer visas 
bilder från julavslutning, jultemadag, 
en utställning från Nasaret och en 
mystisk snöman med grön mössa 
som synts på skolgården. 

 
Skolans julavslutning på 
Solbacken 
 

 
Barnen framförde spex och sång 
och som vanligt var de 
jätteduktiga! 

 
Traditionsenlig dans kring granen. 
 

Årets första snö… 

 
…men vem är det i den gröna 
mössan? 

februari 2009 
Nr 1, årg. 6 



Protokoll F-föreningen 
090204 
 
§1 Anders hälsade alla välkomna. 
 
§2 Både julbazaren och julfesten 
inbringade en del pengar. Det kom 
fram på mötet att få föräldrar ställde 
upp på julbazaren, till nästa år måste 
vi nog göra någon form av schema 
över vilka som ska göra vad. 
 
§3 Det fanns ingen bärighet i 
tröjorna som vi skulle trycka upp, för 
få beställningar kom in. 
§4 Sportlovsdiscot blir fredag 13 
februari för F-6 i gympasalen. Discot 
börjar 18.30 och slutar 21.00. För 3-
6 slutar discot 22.00. Godis och läsk 
kommer att säljas. 
 
§5Tack till den förälder som hjälpte 
till att jaga bort tjuvarna från vår 
skola. 
 
§6 Alla barn kommer att åka till 
isbanan i Hässleholm torsdagen 26 
februari, banan är bokad mellan 10-
12. Föräldrar är välkomna dit, skolan 
bjuder på korv. 
 
§7 De barn som åker skolskjuts 
måste använda bältena i bussen, de 
får ej knäppas upp. Barnen måste 
också sitta stilla på sina platser. Prata 
med era barn om det! 
 
§8 Vi pratade lite om datorer och 
mobiltelefoner. Föräldrar uppmanas 
att ha koll på vilka sidor barnen är 
inne på, samt att begränsa tiden 
framför datorn. 

 
§9 15 april klockan 19.00 blir nästa 
möte. Vi tackar Henrik för 
smörgåstårtan och Anders för 
bullarna. 
 
Vid protokollet 
/Helen 
 

 
Utställning om Nasaret av 
F-2 
 
Jag heter Ester. Jag bor i Nasaret. 
Jag är 8 år. Jag är det enda barnet. 
Jag hade bare en pappa, men han 
blev bortrövad, och min mamma 
med. Så jag jobbar för att jag ska 
överleva. Jag brukar hämta vatten i 
brunnen. Jag brukar äta bär och 
apelsiner. Jag gillar att gå runt i 
naturen och plocka bär. Sen såg jag 
en palm. Där är busken. 
           /Hanna 
 

 
 
Några av barnen som byggt 
utställningen om Nasaret: 
Sebastian, Klara, Cornelis, 
Hampus, Ida, Jill och Linnea. 



Hej, jag heter joakim. Jag bor i 
Nasaret. Jag ska berätta om en kväll 
hos fåren. Det var en mulen kväll. 
Det rörde sig i buskarna och jag tog 
fram min slangbella. Då hoppade en 
varg fram och tog ett av fåren. 
Vargen sprang till skogen och på 
vägen tappade vargen fåret i en grop, 
men det visste inte jag. Jag hörde 
fårets skrik. Jag letade och letade. 
Då såg jag fotspår ner i en grop och 
där var fåret. Sen gick jag och fåret 
hem till de andra. 
       /Ester O 
 

 
 
 
Jag åkte i en tidsmaskin. Jag kom till 
Nasaret. Jag träffade Maria och 
Jesus. Sen så träffade jag Josef. Han 
högg ved. Han blev förvånad: Vad 
har du för kläder? Är du Josef. Jag är 
Josef. Josef är snäll. 
      /Klara 
 
 
 
 

Dikter på engelska av åk 3 
I can ride a horse 
I can swim 
I can ride a bike 
I can play the recorder 
I can walk my dog 
I can sing 
I can smile 
I can be a friend 
        /Elin N 
 
I can swim 
I can drink cola 
I can play the violin 
I can sing babavitalam 
I can jump 
I can eat 
I can sit 
I can read 
I can write 
         /Ester H 
 
 
Bilder från jultemadagen i 
december 
 

 
 
Dans runt jultomte-Göran 
 



 
Frida och hennes nya 
smällkaramell 
 

 
 
Det bakades också! 
 
Planeringskalender vt-09 
 
To 26/2 Isbanan åk F-6 kl 10-12 
To 5/3 Kulturen i Lund, Malmö 
museum åk 3-6 
Ti 31/3 Påsktemadag åk F-6 
6-9/4 Påsklov 
Ti 14/4 Praodag åk 5-6 
Lö 9/5 Vårstädning Sjömellet 
On 20/5 Studiedag 
To 21/5 Föräldraföreningens  
fisketävling 
Fr 22/5 LOV 
Ti 2/6 Idrottsdag åk 3-6 
Ti 4/6 Skolresa åk F-2, Skåneresa åk 
3-4 

?? Skolresa åk 5-6 
on 10/6 Avslutning 
 
Bokbussen kommer 16/3, 20/4, 18/5, 
8/6 

Klassföräldrar läsåret 2009/10 
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 2009/10 
 
Ordf                Anders Persson 
V ordf             Stefan Nilsson 
Kassör            Johannes Fribryter 
Sekr                 Helen Niklasson 
 
Ledamöter       Henrik Eneroth 
                        Tina Bengtsson                      
                         Magnus Lindström 
 
Suppl              Helen Lindkvist 
                        Kristin Persson 
 
Nästa nummers kommer i april Tips, idéer 
och alla bidrag är välkomna. Hör av dig till 
Helena Götesdotter på tel. 310 18 eller 
mejla: helena.gotesdotter@telia.com 
 
 
 
 


