Välkommen som medlem i Friends!
Friends of the Swedish School är en vänförening knuten till skolan och har funnits sedan
1983. Styrelsen består av föräldrar som arbetar ideellt.
Föreningen har två syften:
•
•

Att verka som ett socialt nätverk för nya och gamla föräldrar/familjer
Att finansiera aktiviteter och inköp av föremål som kommer barnen till godo.

Medlemskapet kostar £20/läsår och familj och då blir ni inbjudna till alla aktiviteter
som anordnas. (För de som anländer på vårterminen blir det £10/familj).
På programmet står guidade turer, studiebesök, föreläsningskvällar och för den sportige
även innebandy en gång i veckan. Vi inleder varje läsår med en promenad genom
Barnes och dess omgivningar, då vi lär känna varandra och tipsar om allt du behöver
veta om livet här.
En gång i månaden arrangerar vi Friendsfika för barn och föräldrar på skolgården och
på våren är det dags för den populära cykelfesten.
Tack vare medlemsavgifterna, de avgiftsbelagda aktiviteterna samt friendsfikat kan vi
finansiera olika saker och aktiviteter för eleverna. Det kan till exempel vara inköp av
instrument, idrottsredskap och utflyktsdagar.
Mer information hittar ni på skolans hemsida, Schoolsoft eller Friends Facebook-sida.
Lägg gärna till “Friends of the Swedish School” som vän på Facebook så får du får
löpande information om vad som står på programmet.
Ni blir medlemmar genom att fylla i talongen nedan och lägga den tillsammans med
pengar i ett kuvert, som ni sedan ger till någon av oss i Friends styrelse. Om ni undrar
vilka vi är, finns vi på foto på anslagstavlan och på skolans hemsida. Och till sist hör
gärna av er om ni har förslag på aktiviteter eller om du vill engagera dig i Friends
styrelse!

Styrelsen för Friends består under vt 2020 av följande:
Karin Lindström, ordförande 07480305378, karin.lindstrom@gmail.com
Caroline Mildenborn, sekreterare 07448634857
Karin Sardal, kassör 07931 619347
Jessica Mård Paulsson 07502956411
Trille Normark 07414494966
Patrik Lennvald +46707392504
Katarina Knutsson +46735022934
Pernilla Persson +447306100415
________________________________________________________
LÄMNA DENNA LAPP IFYLLD OCH MED PENGAR I ETT KUVERT TILL NÅGON AV
FRIENDS STYRELSEMEDLEMMAR:
Vi vill vara medlemmar i Friends läsåret vt 2020
Familj: _________________________________________________________

Barn i årskurs: _________________________________________________________

Bifogar £10

