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Härmed ansöker vi om 4.000 kronor från stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond till Åby skolas
skolresa.

Åby föräldraförening är en ideell förening som arbetar för elevernas möjlighet till aktivitet utöver
skolans läroplan. Vi bibehåller traditioner som våffeldagen då vi bjuder hela skolan på våfflor och
Luciabak där årskurs tre bakar kaffebröd till det årliga Luciaframträdandet med ingredienser vi
betalar för.Vi uppmuntrar till lek och aktivitet och köper in de saker som eleverna önskar sig till
skolan, så som till exempel hopprep, pulkor, bollar och ett utomhus pingisbord som inte ryms i
skolans budget. Vår föreningskassa är baserad på en avgift som elevernas föräldrar frivilligt kan
betala till och på så sätt bli medlemmar i Föräldraföreningen.

Föreningensansökan till Er är medel som ska användas den skolresa som görs vart annat år för
årskurs två och tre gemensamt. Det är en resa som ska stimulera lärandet. Utflyktsmålet tas fram
genom samverkan med lärarna och ska beröra ämnen som de undervisat om i skolan. Skolresor som
tidigare genomförts har bland andra gått till Stockholm där elevema har varit på olika museum
och skolresan år 2013 gick till Borlänge och Framtidsmuseet. Vi betalar även för lunch denna dag
och för en del barn är bara det en ny upplevelse att få äta på en restaurang.

Genom att resor, mat och entréavgifter blivit högre och att vi inte velat höja medlemsavgiftenför
mycket till inträde i iöräldraföreningen så söker vi därför medel ur Er donationsfond.

Stort tack på förhand från Föräldraföreningensmedlemmar och Åby skolas alla barn.

ÅbyFöräldraförening Bankgiro:664-47777

Genom styrelseledamot:
Ulrika Nordström 070-555 24 26
Skälby 121 akirluska@gmail.com
733 91 Sala

Blir gärna kontaktad via mail på grund av nattarbete och sover då dagtid.


