Dannike 2015-10-05

Föräldraföreningsmöte
Närvarande
Linda Andersson, Evelina Lindberg, Katarina Tapper, Jimmie Alfredsson, Caroline Spovdal,
Andreas Larsson, Anette Gissberg, Therese Fors.
Sekreterare: Anette Gissberg

Föräldraråd HT 15
Onsdagen den 14 okt kl 18.00–19.30 är det dags för höstens Föräldraråd i skolans matsal.
Linda Andersson kommer delta som representant för Föräldraföreningen och berätta om
Föräldraföreningens verksamhet; att vi anordnat bl a tipspromenad, sakbytarloppis, spolat
isen med mera. Vi vill också ta upp frågan om belysning runt skolan och berätta om våra
planer för Aktivitetsplatsen.
Representanter för klasserna är:
Smultronet och Hallonet:Caroline
F: Caroline, Veronica, Evelina
1: Saknas
2: Andreas, Johanna
3: Linda, Maria, Tina
4-5: Katarina, Lisa
6: Therese

Aktivitetsplatsen
Efter att ha legat lite i träda sedan i våras har det nu börjat hända lite på aktivitetsplatsen
igen, cykelbanan är påbörjad, planen är röjd och harvad, det har kommit en del fylle och
materialet vi sett ut från Borås kommun kommer förhoppningsvis levereras den 16 oktober
med lastbil.
Ytterligare byggnadsmaterial i form av ex däck, slipers, virke, rep med mera mottages
tacksamt, hör gärna av er till Therese Fors, Jesper Josefsson eller Linda Andersson.

Mycket ”bus” i byn
Det har hänt en del i byn senaste tiden, obehagliga saker som fortkörning genom byn, folk
som kör falskreggade bilar och åker runt och fotar, inbrott och stölder samt skadegörelse
bland annat vid vattentornet och klubbstugan. Ju mer det rör sig vuxna runt i byn på kvällar
och helger desto säkrare miljö får vi för våra barn.

App för felanmälan
Borås kommun har tagit fram en app för att felanmäla gata & park via smartphone. Ladda
ner ”Felanmälan Borås Stad” i Google Play eller AppStore.

Regelbundna aktiviteter
När vi räknade upp vilka aktiviteter som finns för våra barn och ungdomar kunde vi
konstatera att det finns ganska mycket att göra och vi hoppas att det ska inspirera fler att
starta olika verksamheter.
Idrottsskolan har gjort att vi upptäckt flera sporter att engagera oss i i närområdet (skidor i
Äspered och tennis, brottning och tae kwon do i Dalsjöfors) och förhoppningsvis leder det
också till att ännu fler engagerar sig.

Veckoschema
Måndag:

Pysslet i Dannike (Församlingshemmet) kl 15.00–16.30. För: F-klass-4:an

Tisdag:

Gympa (Idrottshallen) kl 17.30–18.30. För: 6-7 år
Längdskidåkning (Äspered IK) kl 18.15 (Ombytt till träningskläder, gärna
reflexväst). För: barn och vuxna.

Onsdag:

Gympa (Idrottshallen) kl 17.30–18.30. För: 3-5 år
Fotboll (Idrottshallen Tvärred) kl 17.30–18.45. För: 9-11 år
Tennis (Tennishallen Dalsjöfors) kl 15.30–16.30. För: ca 8-9 år

Torsdag

Innebandy (Idrottshallen) kl 18.00–19.00. För: 7-9 år

Lördag

Scouterna (Hembygdsgården) kl 10.30–12.00. För 6-7 år men även äldre barn
är välkomna.

Söndag

Yoga (Idrottshallen) kl 17.30–19.00. För vuxna men barn är välkomna i sällskap
med betalande vuxen (räknas som barn tom 9:e klass, krävs medlemskap i
DIK). Kontakta Therese Thorstensson för anmälan.

Aktiviteter under loven
Novemberlovet närmar sig och det är jättekul om föräldrar anordnar aktiviteter för barnen i
byn, man kan till exempel låna nyckel och använda gympahallen (krävs ansvarig vuxen kontakta skolan) eller låna klubbstugan (kontakta Dannike IK) och spela spel eller ha
filmkväll…

Dannike i rörelse
Det är både roligare och tryggare att vara aktiv när man är fler som är det tillsammans,
Föräldraföreningen bjuder därför in till att gå/springa/cykla tillsammans på måndagskvällar.
Första tillfället är måndagen den 19/10 och vi träffas vid klubbstugan kl 18.00, alla är
välkomna – barn, ungdomar, vuxna och hundar.

Utskick från Föräldraföreningen
Vill du ha mailutskick från Föräldraföreningen – kallelser, protokoll och dylikt – skicka då ett
mail till dannikeforaldrar@gmail.com Ange ditt namn och barns namn och klass/-er i mailet.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 3 nov kl 19.00 i Dannikeskolans matsal. Linda ordnar nyckel,
Evelina kallar och Therese ordnar fika.
Varmt välkommen!

