Knattebys föräldraförening rf
Medlemsbrev den 1.3.2017
Hej alla föräldrar!
Sedan våren 2016 upplevde en grupp av föräldrar med barn på
Verkanappulas daghem att det fanns ett stort behov av en föräldraförening.
Det efterlystes ett forum där föräldrar kunde utbyta tankar, önskemål, planera
och finna medel för att kunna erbjuda en liten guldkant i daghemsbarnens
vardag. Under hösten 2016 satte arbetet igång på allvar. En styrelse tillsattes
och Knattebys föräldraförening rf grundades i november 2016. Föreningen är
medlem i Förbundet Hem och Skola.
Föräldraföreningens syfte är att främja en trivsam och trygg daghemsmiljö för
barnen, fungera som en länk mellan föräldrar och daghem samt bistå
daghemmet genom att erbjuda ekonomiskt stöd för olika ändamål som t.ex.
utfärder, olika evenemang, inköp av material m.m.
I år planerar vi att erbjuda följande för daghemsbarnen bl.a. arrangera en
utfärd till Kurala bybacke, öka trivseln på daghemsgården genom att (i mån
av möjlighet) köpa in en klätterställning och eventuellt någon gunga. Åt
föräldrarna hoppas vi bl.a. att kunna erbjuda en föräldrakväll med en inbjuden
föreläsare från Hem och skola för att tala om något intresseväckande kopplat
till föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen.
För att möjliggöra Knattebys föräldraförenings verksamhet så har vi en
medlemsavgift på 10 euro per familj. Medlemsavgiften är en viktig
inkomstkälla för föreningen. Genom att bli medlem stödjer du också
föreningen och har också möjlighet att påverka dess verksamhet. Som
medlem har du inga krav på dig, mer än att vi gärna träffar dig på årsmötet.
Finns det dessutom någon fråga som ligger dig varmt om hjärtat, kan du bli en
aktiv medlem eller till och med ta steget fullt ut och engagera dig i styrelsen.
Alla är hjärtligt välkomna med för att utforma vår verksamhet, ju fler desto
bättre.
Tveka inte att ta kontakt med oss som sitter i styrelsen. Styrelsens
kontaktuppgifter samt mera information om föreningens verksamhet hittas på
vår webbplats www.knatteby.hemochskola.fi.
Med vänlig hälsning från styrelsen,
Tove Peltoniemi (ordf.), Petra Lindholm (viceordf.),
(medl.sekr./kassör), Linda Raiko (sekr./webbansv.),
(styr.medl.) & Mia Suominen (styr.medl.)
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