Kågeröds Föräldraförening
För ditt, mitt och våra barn i Kågeröd

Vi har under de senaste åren bestämt oss för att ändra inriktning från våra tidigare traditionella fixardagar och
blomdekorationer till att mer fokusera på aktiviteter för barn och sådant som kommer barnen och eller
föräldrarna mer direkt till gagn.
Tillbakablick När vi uppfattade missnöje med fritidsverksamheten bjöd vi in ansvariga (t ex utbildningschefen i
Svalövs kommun) för en kväll av diskussion med oss föräldrar om hur verksamheten kunde förbättras (med
mycket gott resultat anser vi). Vi blev inbjudna av utbildningschef Kerstin Lingebrant att delta i beslutsprocessen att välja ny rektor. Vi har arrangerat två kvällar (2013 och 2015) med droginformation från Tullverket
(vilket erbjöds både lärare och föräldrar) och i samarbete med skolan har vi bjudit in Netscan (2014) för en
informationskväll om farorna kring internet för våra barn. Utöver detta har vi arrangerat trafiksäkerhetsdagar
för alla barn på skolan med bl. a. cykelbesiktning och polisbesök. Vi har hand om skolfotograferingen sedan
några år tillbaka. Diskussioner har förts med skolan ang. att barnen borde få frukt av skolan till fruktstunden,
med gott resultat, även om vi helst sett att alla barn hade fått (nu får åk F-3).
Vårt fokus
 Varje avdelning på Ekdungens förskola får en summa pengar att handla för (eller ordna utflykter som
sätter guldkant på barnens tillvaro)
 Vår målsättning är bland annat att ordna föreläsningar mot mobbning, droger och annat som rör våra
barn. Även säkerhet i trafiken är viktigt för oss.
 Vi som föräldrar vill bidra till en bra tillvaro för skolan och förskolans barn
 Vi vill diskutera och ibland ifrågasätta sådant som rör våra barn med ansvariga på skola/förskola
 Vi bjuder alla barn på lussekattsbak till lucia enligt tradition
Vi tar gärna emot idéer och synpunkter från er!
Medlemsavgiften är frivillig att betala men vi hoppas på ert bidrag så att vi kan fortsätta att verka för era/ert
barn. Avgiften är 100 kr/familj och läsår. Vill ni ge mer tas det tacksamt emot då pengarna går oavkortat till
barnen på skola och förskola. V g betala in på bg 330-4326.
Mötesdatum 2015/2016
Måndag 17/8 Gäst: Rektor
Tisdag 8/9
Onsdag 7/10 Gäst: Förskolechef
Torsdag 5/11
Måndag 7/12 Gäst: Rektor
2016
Tisdag 12/1 Gäst: Rektor
Onsdag 3/2
Torsdag 3/3 Gäst: Förskolechef
Måndag 4/4
Tisdag 3/5 Gäst: Rektor
Onsdag 8/6: Årsmöte
Styrelsemedlemmar 2015/2016
Jenny Lindahl Nyberg, Helena Nilsson, Jenny Boo, Catarina Källman, Håkan Hansson, Björn Florén, Tony Persson
Hanna Bühler Adolfsson, Maria Olsson och Therese Kilemar.
Kontakt
Facebook: Lunnaskolans föräldraförening (vi tar även tacksamt hjälp om någon vill göra en hemsida).
Bankgiro
Bg 330-4326, 100 kr per familj och läsår.

