SVEDJESKOLANS
FÖRÄLDRAFÖRENING
Vi värnar om våra barns skolmiljö
VAD GÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN?
Vi värnar om våra barns skolmiljö och dagliga trivsel. Vi blir
informerade om vad som händer och är på gång i skolan av
rektor och lärare. Vi lär också känna andra föräldrar på skolan.
HUR DÅ?
Genom att bevaka och påminna politikerna om deras
ansvar och löften. Samarbeta, ställa krav och stötta rektor
och skolans personal för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn.
VARFÖR DÅ?
Vi som föräldrar måste hjälpa till med att föra våra barns talan.
VAD KAN JAG GÖRA:
Bli medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften.
Alla som vill får komma på våra möten. Varje insats som görs,
stor eller liten, stödjer våra barn och deras framtid.
VÅRA BARNS SKOLMILJÖ:
Omfattar allt från trafikmiljö till miljön i klassrummen.
Det kan gälla alltifrån övergångsställen till hur stora
elevgrupperna är.

TRIVSEL:
Ett antal åtgärder genomförs varje år för att säkerställa
att våra barn trivs och känner sig stolta över sin skola.
En trygg och stimulerande miljö gör det lättare att lära
sig nya saker.
SAMARBETE:
Vi samarbetar med elevråd, föräldrar, rektor och
övrig skolpersonal för att kunna tillgodose våra
barns behov och önskemål. Genom att lyssna på
våra barn och alla som är involverade i deras närmiljö
försöker vi ta tillvara på de idéer och önskemål som
stärker och förbättrar trivseln i skolan.
Vi som redan är med i föräldraföreningen hoppas
att Du också vill vara med och stödja oss, bidra
med dina idéer och tankar.
Avgiften gäller hela familjen oavsett hur många
barn som går på Svedjeskolan.
MÖTESTIDER HÖSTEN 2017
• 3/10 kl. 18.30
• 28/11 kl. 18.30
Vi träffas i Svedjeskolans matsal.
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Vi uppskattar våra barns skolpersonal och de
uppskattar även oss. Genom vår förening visar vi
vårt stöd och intresse för vad som händer på vår
gemensamma skola.

MEDLEMSAVGIFTEN GÅR
BLAND ANNAT TILL:

✔ Glass vid skolstarten
✔ Lussefika
✔ Avslutning / uppvaktning
✔ Inköp av lekredskap

INBETALNING

Inbetalning sker till Bankgiro 5824-8808
eller Swish 123 303 6886.
Belopp 100 kr per familj och läsår.
Vid betalning vänligen ange barnets /
barnens namn och årskurs.

Hemsida: www.ffsvedje.se

