
Ebbaförälder!

Du har genom ett aktivt val placerat ditt barn på 
Ebba Petterssons privatskola.

Du vill ge ditt barn en trygg och bra skolgång med 
många goda skolupplevelser.

Du vill ha engagerade vuxna kring ditt barn.

Ebba Petterssons föräldraförening förväntar sig att 
du som Ebbaförälder engagerar dig i de aktiviteter 
som föräldraföreningen arrangerar.
Föräldraföreningen finns för att hjälpa skolan att ge 
ditt barn den extra guldkant på skolgången som ditt 
barn är värt.

Föräldraföreningen behöver även dig!

Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 22 sept kl 18.30 är det dags för 
föräldraföreningens årsmöte. Mötet sker i aulan.
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FÖRÄLDRAFÖRENING
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Ett år med Ebbas föräldraförening 2021-2022

18 augusti skolstart 
I vanliga fall brukar vi ha en Kick-off på kvällen med hamburgare och 
feststämning med alla elever, syskon och föräldrar, men i år blir det ett 
vanligt upprop då pandemin fortfarande är synnerligen närvarande. FF 
kommer istället för Kick-off att sponsra med en skolstartspeng som lärarna 
kan använda till fika eller dyl. under uppstartsveckan.

September: Föräldramöte i varje klass.
Två klassföräldrar väljs för hela läsåret, de ska vara med på FF årsmöte och 
stormöten. De är en viktig länk mellan klassens föräldrar och 
föräldraföreningen. Information om FF lämnas till samtliga föräldrar.

22 september årsmöte i aulan kl 18.30  
För de två valda klassföräldrarna, men även övriga föräldrar som är 
intresserade är välkomna. 
Information av rektorn och representant från stiftelsen. 
Ny styrelse väljs och planerade aktiviteter för FF gås igenom.

15 oktober sista dagen för terminens äskningar

20 oktober julbasarsmöte kl 18.30 i aulan 
För de två valda klassföräldrarna och övriga föräldrar som är intresserade. 
FF styrelse informerar samt planering av årets julbasar. 
Troligen blir basaren inställd i år också, info kommer. Isf blir detta möte 
också inställt.

27 november julbazar kl 10.00–14.00   

26 januari kl 18.30 stormöte aulan
För de två valda klassföräldrarna och övriga föräldrar som är intresserade. 
Rektor och FF styrelse informerar, utvärdering av årets julbasar samt
genomgång av terminens aktiviteter. 

16 februari sista dagen för terminens äskningar 

6 mars firas Ebbas namnsdag 
Utöver ovanstående datum har styrelsen kontinuerliga möten.
Kontakta oss gärna på ebbaff@ebbapetterssonff.se

Vad gör föräldraföreningen för ditt barn?

Ebba Pettersons föräldraförening(FF)  arbetar för att ge våra 
elever en extra guldkant under läsåret. Vi bekostar skolans traditionella 
aktiviteter som kick-offen (vilket inte har blivit av under pandemin), Ebbas 
namnsdagsfirande, julbasaren, niornas avslutningsfest, Nobelfest, besök 
på Varbergs fästning, Universeumbesök, Paddanrundtur, bowling för 
sjuorna  mm.
FF:s målsättning är att varje årskurs skall ha en tradition som FF bekostar, 
gärna i samklang med skolans läroplan.

Föräldraföreningen genomför vanligtvis även julbasaren i samverkan med 
elever där klasserna kan tjäna ihop pengar till sina klasskassor. 

Eleverna kan dessutom äska om att få extra pengar till att köpa in saker
som gör både skolarbetet och fritidsaktiviteter mer meningsfulla och
roliga. Detta kan vara t.ex. fotbollar , LEGO mindstorm, språkfrukost, 
pingisbord, basketkorgar på uteplatsen mm.
Självklart kan lärare äska pengar till sin klass, men vi prioriterar alltid 
elevernas äskningar. Här är styrelsen mer positivt inställda till äskningar
från de yngre klasserna eftersom de äldre har fler traditioner som vi 
bekostar.
Alla pengar vi får in går oavkortat till våra barn.

Att vara medlem i Föräldraföreningen kostar för 2021-22 följande:
Ett barn i skolan 300 kronor, två barn i skolan 500 kr och tre barn i 
skolan 700 kr. 
Medlemsavgiften betalas in i augustimånad via Swish:  123 314 3096
eller PG 577156-3. Ange NAMN och KLASS på barn/barnen.

Är du intresserad av att vara med i FF:s styrelse?
Skriv till oss på ebbaff@ebbapetterssonff.se så kontaktar vi dig. 

Styrelsen i Föräldraföreningen



Ett barn i skolan 300 kronor, två barn i skolan 500 kr 
och tre barn i skolan 700 kr.

Obs! Ange NAMN och KLASS på barn/barnen.

QR kod för att Swisha
medlemsavgiften:

Swish:  123 314 3096


