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Hej!

Det här är ett brev till alla föräldrar med barn i Knatteby daghem. Samtidigt ett
medlemsbrev för de familjer som är medlemmar i Knattebys föräldraförening rf - och
en vänlig inbjudan för de familjer som ännu inte är med i föreningen att bli
medlemmar!
Knattebys föräldraförening grundades i november 2016. Föreningen är medlem i
Förbundet Hem och Skola. Knattebys föräldraförenings vision är att erbjuda en liten
guldkant i daghemsbarnens vardag. 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. olika evenemang och utfärder. För Knattebybarnens föräldrar vill
föreningen erbjuda ett diskussionsforum och möjlighet att tillsammans utbyta
tankar och önskemål kring daghemmets verksamhet samt planera och finna medel
för att kunna bidra positivt till daghemsverksamhet.
År 2017 arrangerade föräldraföreningen en utfärd till Tuorla och Åbo domkyrkan,
biobesök och donerade nya böcker till daghemmet. Åt föräldrarna erbjöd vi en
föräldrakväll där Christoph Treier föreläste med teman ”Att vara förälder – en av
livets största utmaningar”.
I år erbjuder vi daghemsbarnen en konsert med Apan Anders på daghemmet och på
hösten barnkultur i någon form eller en utflykt. Åt föräldrarna arrangerar vi
föräldrakväll på hösten 2018 i samband med årsmötet. På föräldramötet får vi höra
på en inbjuden föreläsare från Hem och skola med något intresseväckande tema
kopplat till föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen.
För att möjliggöra Knattebys föräldraförenings verksamhet har vi en medlemsavgift
på 10 euro per familj. Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla för föreningen.
Genom att bli medlem stödjer du föreningen och har möjlighet att påverka dess
verksamhet. Som medlem har du inga krav på dig, men vi träffar dig gärna 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.
Mera
information
om
föreningen
hittar
du
på
vår
webbplats
www.knatteby.hemochskola.fi. Där hittar du också styrelsens kontaktuppgifter,
tveka inte att ta kontakt med oss! Alla föräldrarna är välkomna med på Facebook
gruppen ”Knattebys föräldrar”!
Med vänlig hälsning från styrelsen,
Petra Lindholm (ordf. och kassör)
Linda Raiko (videordf. och webbansv.)
Johanna Ölander (styrelsemedlem)

Hanna Mikkonen-Engman (styrelsemedl.)
Senja Tiikkainen (styrelsemedlem)

Mottagarens
kontonummer
Saajan
tilinumero
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Mottagare Saaja

Betalarens
namn och
adress
Maksajan
nimi ja osoite

Underskrift
Allekirjoitus
Från konto nr
Tililtä nro
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BIC

Nordea

NDEAFIHH

FI7117433000027684

Knattebys föräldraförening rf
Medlemsavgift 2018
10,00 / familj
Vid betalning använd referensnummer 1245

Ref. nr
Viitenumero
Förfallodag
Eräpäivä

1245
Euro

10,00
Betalningen förmedlas till mottagaren
enligt villkoren för
betalningsförmedling och endast till
det kontonummer som betalaren
angivit.
Maksu välitetään saajalle
maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan
ilmoittaman tilinumeron perusteella.

PANKKI BANKEN

