NoRa Info - November 2020
Hej bästa föräldrar
Stort tack till alla som svarade på föräldraenkäten! Svaren och kommentarerna är
till stor hjälp när kommande verksamhet planeras. Att hitta på nya sätt att skapa sammanhållning i
klasserna är något vi i styrelsen tror på.
Uppmaning: Ordna klassvisa evenemang
En stark sammanhållning i klassernas påverkar gruppdynamiken positivt och har positiva effekter
på elevernas prestationerna i skolan. Under sådana här tider är det också extra viktigt att
upprätthålla det sociala umgänget mellan familjerna i klassen så gott det går.
NoRas styrelse uppmuntrar alla klasser att på egen hand hitta på något skojigt för elever och
föräldrar utanför skoltid. Planera tillsammans hurdan verksamhet ni kan genomföra på ett sätt som
är inkluderande och säkert. Klassombuden har fått närmare information per e-post.
NoRas klubbar
NoRas styrelse har fattat beslut om att fortsättningsvis följa skolans linjedragning och kommer
således inte ordna tillställningar där årskurser blandas eller där det förutsätts att föräldrar har
tillträde till skolbyggnaden.
Av denna orsak ordnas klubbarna enbart klassvis. Dessutom har vi i samarbete med lärarna
kunnat erbjuda vissa klubbar under lektionstid. Under lektionstid hade åk 1-3 legoklubb, åk 4-6
parkour och dessutom har alla klasser haft dans.
Att kunna erbjuda klubbverksamhet under skoltid innebär att alla elever får delta och att den är
kostnadsfri. Ta gärna kontakt med styrelsen ifall du eller ditt barn har förslag på klubbar vi kunde
ordna under vårterminen.
Påminnelse om medlemsavgift läsåret 2020-2021
Medlemsavgifterna är en viktig inkomstkälla, speciellt i år då föreningen inte kan samla in intäkter
från diverse jippon. Vi hoppas därför att så många föräldrar som möjligt har möjlighet att betala
avgiften på 15 euro. Medlen går oavkortade till förmån för alla barn i skolan.
Du kan betala med MobilePay eller in till NoRas bankkonto:
A) Betala in 15 euro med MobilePay till numret 63440
I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2020-2021, förälderns namn och barnets
årskurs". Exempel: Medlemsavgift 2020-2021, Anna Andersson, 2b.

B) Betala in 15 euro till föreningens bankkonto.

Mottagare: Nordsjö Rastis Föräldraförening rf. IBAN: FI9740555020096165.
I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2020-2021, förälderns namn och barnets
årskurs". Exempel: Medlemsavgift 2020-2021, Anna Andersson, 2b.

Beredning: Nya stadgar
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som fått i uppdrag att under vårterminen komma med ett
förslag till nya stadgar. De nuvarande stadgarna är gammalmodiga och i behov av uppdatering.
Arbetsgruppen utreder också möjligheten att inkludera alla dagisfamiljer i NoRas verksamhet.
Styrelsen har möte måndagen den 30 november. Vi är anträffbara hela året, så tveka inte att ta
kontakt om du kommer på nya idéer! Du når oss bäst per e-post: hosnora@gmail.com.
Med vänlig hälsning, Anna Alenius, ordförande

