VARMT VÄLKOMNA TILL

ÅRSSTÄMMA
FÖR LINGBYGDENS FRISKOLA!
Torsdag 21 mars kl. 18.00
Gymnastiksalen, Lingbygdens friskola
Drop-in-fika från 18.00 och sedan gör skolans elever ett framträdande.
Årsstämman börjar kl. 18.30.

VILL DU BLI MEDLEM?
Varmt välkommen att erlägga en
insatsavgift på 200 kr/person +
medlemsavgiften på 200 kr/person.
Sammanlagt för ny medlem:
400 kr/person.

ÄR DU REDAN MEDLEM?
Varmt välkommen att erlägga
medlemsavgiften för år 2019 på
200 kr/person.

Betalning sker endast till Bankgiro 740-2902, senast 12 mars.
OBS! Namn för varje betalande måste anges.
Ange även om beloppet avser medlemsavgift eller både medlemsoch insatsavgift.
För att kunna uppdatera medlemsregistret innan stämman är vi tacksamma för er
medlemsavgift så snart ni har möjlighet.

Varma hälsningar
Styrelsen, Lingbygdens friskola
Handlingar inför stämman läggs ut på hemsidan efter hand som de är klara.
Årsredovisning och verksamhetsberättelse kan erhållas efter begäran på mail två
veckor före stämman, annika@lby.se Vi hanterar inga kontanter på stämman och
har ej Swish. Inbetalning som ej hunnit registreras i röstlängd kan godkännas vid
uppvisande av kvitto. Medlem som har förhinder att närvara på stämman kan delta i
omröstning via fullmakt. Person som deltar på stämman kan endast företräda annan
person med en styck fullmakt.

Dagordning vid föreningsstämma 2019-03-21 Lingbygdens Friskola

1.

Mötets öppnande.

2.

Val av mötesordförande och anmälan av stämmoordförandes val av
protokollförare.

3.

Godkännande av röstlängd.

4.

Val av två justerare som tillika är rösträknare.

5.

Genomgång av föregående stämmas protokoll.

6.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

7.

Fastställande av dagordningen.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
revisionsberättelsen. Budget 2019.

9.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska
disponeras.

10.

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

11.

Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

12.

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

13.

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas.

14.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.

15.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

16.

Val av valberedning.

17.

Övriga frågor.

18.

Mötets avlutande.

Nyhetsbrev
Februari 2019

Platsen där unga människor får möjlighet
att vara som de är och får växa i riktning mot det de kan bli.

Lingbygdens Friskola har som målsättning att erbjuda god utbildning i en lugn och inspirerande miljö.
Vi driver förskola för barn 1 - 5 år, låg- och mellanstadieskola F-6 och erbjuder fritids.
Hösten 2018 genomförde Skolinspektionen en ny enkät. Elever, vårdnadshavare och personal är ånyo väsentligt mer
nöjda med Lingbygdens friskola än genomsnittet i landet! Dessutom har resultaten ytterligare förbättrats jämfört med
2016. Genomsnittet på alla frågor låg runt 9 på en 10-gradig skala. Dessa enkäter är ett av underlagen för vårt
kvalitetsarbete.
I mars når förskolan 40 barn - rekord igen
Tidigare normalår har barnantalet varierat mellan 15 och
20. I mars kommer det vara 40 barn inskrivna på
förskolans två avdelningar, där den ena avdelningen är
indelad i två grupper. Anmäl gärna barnen även om ni
inte vet exakt när de ska börja för vår planerings skull.
För närvarande har vi kö.
Vi arbetar just nu
mycket med
barnens trygghet i
gruppen. Vi utgår
från barnens
relationer med
varandra och
deras intressen
när vi planerar
verksamheten för
att skapa så bra
utvecklande miljö
som möjligt.

Skolan
Skolan F-6 har 43 elever, vilket är ungefär som Ljungby
kommuns övriga landsortsskolor. Inom något år räknar vi
med att barnantalet kommer att öka igen. Höstterminen
2018 hade alla
våra elever i
årskurs 6 godkänt
betyg i alla
ämnen.
Vi lägger in mycket
utepedagogik och
fysisk aktivitet i
undervisningen.
Välkomna med
anmälan till förskoleklass!
Om ni är intresserade och inte hade möjlighet att
komma vid informationstillfället om förskoleklassen kan
ni höra av er till rektor.

Öppen förskola
Friskolan driver
ideellt en öppen
förskola på
fredagar kl. 9-11
för barn som inte
börjat förskola,
föräldrar och
syskon.
Samlingarna har
haft skiftande
teman och antal
deltagare, från några få till uppemot 30 personer.
Verksamheten finns i Församlingshemmet pga. platsbrist
på förskolan.
Välkomna!
Om du vill veta mer kontakta
Elisabet Lindow, tel. 070-27 16 187
eller läs på Lingbygdens facebooksida

.

Uteklassrum
I flera år har det funnits önskemål om ett
uteklassrum för att leva upp till skolans profil.
Nu är det färdigställt och kommer
förhoppningsvis användas flitigt.

Hinderbana
Efter ansökan fick vi 31 900 kronor till en
hinderbana från Sparbanksstiftelsen Kronan, den
är inköpt och kommer att sättas upp till våren.

Några av delarna i hinderbanan

Uteklassrummet kommer skapa goda
förutsättningar för roligt lärande!

Lekstuga
Vi ville också ha en speciell lekstuga. Klart vi
anlitade Södra Ljungas egen lekstugebyggare,
Paul Paulsson! Inte ville han ha någon betalning
heller utan skänkte den till oss. Varmt tack!

Uppskattad lekstuga

Planerade aktiviteter
21 mars Årsstämma kl. 18.30 i gymnastiksalen.
27 april Öppet hus i skola och förskola kl. 9-12.
Kom gärna och se på skolans undervisning.
Förskolans personal visar sina lokaler.

7 april

Fixardag kl. 9

Vi hoppas att många vill komma och hjälpa oss att göra
det trevligt för våra barn- och ungdomar.

Årsstämma
Inbjudan till årsstämma för
Lingbygdens Friskola Ekonomisk förening
onsdagen den 21 mars i skolans gymnastiksal.
Fika och framträdande kl. 18.00, årsstämman
börjar kl. 18.30.
Bli medlem och stöd vår skola.
Medlemskap för 2019:
Beﬁntliga medlemmar: 200 kr
Nya medlemmar: 200 kr+200 kr i insats = 400 kr
Medlemsavgiften sätts in på:
Bankgiro 740-2902 Lingbygdens Friskola
Ekonomisk Förening.
Märk inbetalningen med “Medlemskap” (alt. “Ny
Medlem”) samt för- och efternamn på avsedd
medlem och telefon.
Inbjudan och dagordning för stämman ligger på
hemsidan, www.lingbygdensfriskola.se
Inga kontanter hanteras på stämman.
Betalning av medlemsavgiften ska ske till
bankgirot senast 12 mars.

12 juni Skolavslutning.
Tack också till alla engagerade och duktiga anställda och till er som ställer upp ideellt – det är pga. er
som vi har en så fin verksamhet!
Stort tack till Berndt och Stefan som spolade den mycket uppskattade isbanan!
Följ oss gärna på Facebook eller på hemsidan.
Styrelsen vid Lingbygdens Friskola Ekonomisk Förening

