
November 28, 2018 

Hej! Här kommer en liten hälsning från R3F föräldraförening.  
 
Idag består styrelsen utav:  

Jessica Lindbergh mamma till Melvin i årskurs 4 

Ann-Katrin Larsson mamma till Max i årskurs 4    

Gabriella Beutelrock mamma till Douglas i årskurs 2 

Maria Sjöholm mamma till Linnea i årskurs 2  

Alexis Lobodin mamma till Freya i årskurs 2 & Jesper i årskurs 4  

Sanna Fjellström mamma till Svante i årskurs 1 

 
Idag hade vi vårt första möte för terminen, (lite sent, men som man säger bättre 

sent än aldrig �).  
Syftet med mötet var att diskutera några av de kommande aktiviteter som infaller 
nu inför jul samt för att boka dag för den årliga Romme skidresan som vi i 
föräldraföreningen anordnar.  
 
Så vad är det då för aktiviteter som kommer nu närmast.  
 

 Julklappsinköp till lärarna  

 Tändning utav marschallvägen till julavslutningen 

 Spolning utav skridskobanan  

 Skidresa till Romme  
 
För att vi ska lyckas med detta så behöver vi Er föräldrars hjälp och för att få ihop 
det hela så har vi delat in klasserna i ansvarsområden.  
 
F-klass & 1:an ansvara för tändningen utav marschallvägen till julavslutningen. Vid 
frågor så prata gärna med Sanna Fjellström mamma till Svante Fjellström i 1:an.  
Klass 2 ansvarar för att det även denna vintersäsong sätts ihop ett spolningsschema 
så att barnen kan åka skridskor på rasterna.  Själva spolningen behöver vi att alla 
föräldrar hjälper till med.  
 

Klass 3–4:an kommer ansvara aktiviteter till våren. � 
 
 
När det gäller Romme skidresan så kommer resan även nästa år gå av stapeln 
samma dag som skolan anordnar Friluftsdag med andra aktiviteter.  

Datumet för detta kommer vara den 15 februari, mer information om resan 
kommer inom kort.  



Medlemskap i R3F är frivilligt och kostar 150 kronor per barn och läsår. Avgiften 
går oavkortat till de aktiviteter som föreningen anordnar samt presenter till 
lärarna. 
 
Betalning görs till plusgirokonto 36 29 25-0, betalningsmottagare är R3F. Skriv 
namn på det/de barn som betalningen avser.  
 
Bra att känna till är att för att få åka med till Romme så måste årsavgiften för 
medlemskapet i R3F Föräldraförening vara inbetald.  
 
Vi i styrelsen försöker i den mån det går att kommunicera med alla föräldrar via vår 
Facebook grupp och vi hoppas därför att ni vill bli medlemmar i vår slutna 
Facebook grupp: R3F Rydbo friskolas föräldraförening  

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor, idéer eller om du är intresserad av 
att vara med i styrelsen! 
Kommunikation med medlemmarna sker företrädelsevis via Facebook. Om ni hellre 
önskar få information via mejl så vänligen skicka ett meddelande till 
jessicalindbergh@icloud.com  
 

Den 23/1–19 kl18:00 kommer vi ha Årsmöte för föräldraföreningen och vi 
hoppas att så många som möjligt kan komma. Mötet hålls i skolan.  

Ha en fin helg! 

Hälsningar,  

Styrelsen 

 

 

 


