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Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Välkomna…
... till årets andra
nummer av Ballingslövs skolas
Skolblad. Nu har blommorna som
barnen planterade förra året kommit
fram och lyser upp skolgården.

Ordförande har ordet
Hej alla ”Ballingslövare”
Nu skiner solen igen och sommaren
och skolavslutningen närmar sig
med stormsteg, därmed också vårens
aktiviteter som skall genomföras
inom det närmaste.
Valborg firar vi tillsammans med
Byalaget torsdagen 30/4 där vi från
Föräldraföreningen står för korvgrillning samt lite godisförsäljning.
Jag själv med familj kommer att
grilla men finns det fler som vill
hjälpa till är ni välkomna att bara
hoppa in ett tag.
Sjömellet skall städas upp och detta
gör vi lördag 9 maj och då hoppas
jag att ni alla ställer upp, pengarna vi

får för detta kommer ju faktiskt alla
till del.
Sista aktiviteten är ju vår
traditionella fisketävling som i år blir
torsdag 21 maj. Kallelser kommer på
respektive aktivitet.
Jag får här också tacka för detta
skolåret från oss i föräldraföreningen, ett speciellt tack till er
som alltid ställer upp för föreningen
och hjälper till, till er andra vill jag
säga så här, ta er en riktig funderare
på om ni tycker att Ballingslövs
Skola är viktig för era barn, i dessa
tider med rådande lågkonjunktur
måste ju även kommunen spara
pengar och då gäller det att se till att
vår skola får vara kvar.
Till sist vill jag tacka för ert
förtroende och här meddela att jag
stiger av efter två år som ordförande
i föreningen, jag kommer givetvis
även i framtiden så länge vi har barn
på skolan hjälpa till med det mesta.

Känns lite tidigt men jag vill ändå
önska alla barn och föräldrar
En riktigt Skön Sommar.

Anders

Intervju med vår rektor
Göran Jönsson!
Göran har jobbat på
Ballingslövsskola sedan
höstterminen 1972. 1993 blev han
platschef här på skola. När han
började jobba här var det som lärare
i klass 3-4, men han hade ett antal
jobb till samtidigt. Görans karriär
som lärare började i Malmö på
Husieskolan. Han jobbade i 3 år i
Malmö på olika skolor innan han
började här i Ballingslöv.
Göran berättade för mig att han
många glada minen från
Ballingslövsskola. Det roligaste
minnet han kom på, var när hans
kollega Karl-Axel skulle hämta
grodyngel till sin lektion i lillån och
såklart så trillade han i!
Tills Göran var 7 år så bodde han här
i Ballingslöv men när han skulle
börja skolan så flyttade han till
Hässleholm. Göran tyckte om att gå i
skolan när han var mindre och hans
favorit ämne var No och det som han
tyckte minst om var välskrivning.
Görans favorit ämnen i skolan nu är
dom han undervisar i (matte,
engelska och musik).

På gymnasiet kom Göran på att han
ville bli lärare. Han tyckte om
utbildningen, särskilt när dom åkte
till London.
Göran är en glad person som skrattar
åt det mesta och det som gör han
extra glad det är hans barnbarn, men
det som gör han ledsen och arg är
falskhet och orättvisor.
På Görans fritid så cyklar han gärna
eller pysslar med huset och
trädgården. Nu när han ska gå i
pension, till hösten, så hade han
tänkt köpa en hund om hans fru
medgiver. Han kommer också
fortsätta cykla så mycket som han
gör idag. Och såklart så kommer han
att komma och hälsa på här i skolan.
5 snabba favorit frågor:
1. Film? – TV-program?
Mästarnas Mästare
2. Färg?
Svart
3. Maträtt?
Lövbiff med pommes
4. Årstid?
vår
5. Idrott?
Cykling, skidåkning och simning
Vi tackar alla Göran för denna tid
han har varit här på skolan och för
att han alltid har ställt upp för en
som person och kämpat för vår
skola. Jag personligen tycker att han
är en mycket snäll men strängt
rättvis och bra lärare/platschef.
/ Kenny Hansson årskurs 6
Ballingslövsskola

Mer dans.

Utställning på Hästveda
bibliotek
Bild av Göran tagen av Kenny

Sportlovsdisco

Trefyran satte upp sin forntidsutställning tillsammans med Brita
Fribyter på biblioteket i Hästveda.

Den 13/2 var det sportlovsdisco. Det
var en rolig och trevlig kväll. DJ
Patrik Amberntsson var mycket
duktig och spelade bra musik. Han
hade också mycket ljus och rök. Vi
hade danstävlingar och limbo. På
limbon så vann Filippa och på
danstävlingen så var där många
vinnare.
/Kenny

Resa till Kreativum

Dans med rök och hög musik.

I fredags åkte vi till Kreativum den
17/4. Och det var jättekul och roligt.
Vi var i ett tält och där såg vi
jättemånga stjärnor och stjärntecken.
Jag och Ester tog foto, jättemånga
foto och så cyklade vi och det var
jätteroligt. Och sen pratade vi i en vit
sak. Jag vet inte vad det heter, men
ändå kul.
/Hanna

Planeringskalender vt-09

Raketer…

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 18/5, 8/6
Klassföräldrar läsåret 2008/09
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

…och fler raketer
En dag så var vi i Kreativum. Det
var roligt och kul. Det fanns så man
kunde fiska. Vi var där bara för att
man kunde lära sig om hur rymden
såg ut och lära oss om vad
planeterna heter och vilket vårt
stjärntecken är. Man kunde skicka
emesem och man kunde styra båtar.
Man kunde gå in i ett tält.
/Jill
I fredags åkte vi till Kreativum. Vi
kröp in i ett tält och tittade på
stjärntecken.
/Cornelis
Hela klassen åkte till Kreativum,.
Det var roligt. Vi fick pröva saker.
/Mika

Föräldraföreningens styrelse 2008/09
Ordf
Anders Persson
V ordf
Stefan Nilsson
Kassör
Johannes Fribryter
Sekr
Helen Niklasson
Ledamöter

Henrik Eneroth
Tina Bengtsson
Magnus Lindström

Suppl

Helen Lindqvist
Kristin Persson

Nästa nummers kommer i slutet av maj
Tips, idéer och alla bidrag är välkomna.
Hör av dig till Helena Götesdotter på tel.
310 18 eller mejla:
helena.gotesdotter@telia.com

