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Nyhetsbrev vinter 2020

KG Parents är föräldraföreningen på Kungsholmens gymnasium. Vårt arbete
kan delas in i tre områden:
1. bidrag till föreningar
2. stipendium till elever
3. länk mellan skola och föräldrar
1. STÖD TILL SKOLANS FÖRENINGAR
Vi ger ekonomiskt stöd till skolans många elevdrivna föreningar. Dessa främjar
skolans elever och deras gemenskap. Under höstterminen stödde vi elva av
skolans föreningar och beviljade sammanlagt 27400 kronor i föreningsbidrag.
Vi beviljade bland annat 7000 till Elevkårens påverkansutskott, för att
möjliggöra evenemang med inbjudna talare under temaveckorna kring psykisk
ohälsa, som genomförs på skolan nu i början av vårterminen. Vi beviljade också
1400 till pingisföreningen, KG pingis, för inköp av nya bollar och racket, som
komplement till det pingisbord vi gav pengar till i slutet av förra läsåret.
2. STIPENDIUM
Vi delar ut stipendium till elever som under läsåret bidragit särskilt till skolan
och elevernas bästa. Vi brukar kunna dela ut ungefär tio stipendier till elever i
avgångsklasserna. I första hand utgår stipendium till elev som under lång tid
initierat, drivit eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat skolan som helhet
och dess elever. Stipendium kan även ges till elev som under lång tid varit
särskilt aktiv och betydelsefull för någon av skolans föreningar, tagit initiativ
eller aktivt bidragit till aktivitet som gynnat elever inom en särskild sektion
eller bidragit till uppmärksamhet på en särskild fråga. Nu under våren har
elever, lärare och skolledningen möjlighet att nominera elever till dessa
stipendier. Läs mer om stipendierna här.
3. LÄNK MELLAN SKOLLEDNINGEN, SKOLAN OCH FÖRÄLDRAR
Vi är en länk mellan skolledning, skola och föräldrar. Som regel kommer någon ur
skolledningen till våra styrelsemöten och informerar oss om läget på skolan. Ett
par gånger om året bjuder vi in alla föräldrar till mingel på skolan.
Glöggmingel
Traditionsenligt höll vi ett glöggmingel på skolan i december. Skolledningen kom
och berättade om vad som är på gång på skolan och vi bjöds på ett vackert
luciatåg. Denna gång valde vi att även utöka programmet, med en inbjuden talare
på temat psykisk ohälsa. Det är ett tema vi avser att jobba vidare med under
våren, för både elever och er föräldrar.
Tack till alla er som kom! Vi hoppas ni hade trevligt!

Vårmingel
Programmet för vårminglet är ännu inte spikat, men boka in datumet redan nu:
5 maj ses vi på skolan!
MEDLEMSKAP OCH DONATIONER
Utan pengar kan vi inte göra särskilt mycket… Om du ännu inte betalat
medlemsavgiften, var snäll och gör det så snart som möjligt. Avgiften är 300
kronor för tre läsår eller 125 kronor per läsår. Du kan göra betalningen via Swish
till nummer 123 219 4579 eller till BG 722-8083. Ange ditt barns namn
(eleven) och årskurs samt ditt eller era namn (vårdnadshavare). Vi sparar
uppgifterna tills eleven antas ha lämnat skolan. Om du har flera barn som är
elever på skolan, ange namn och årskurs för det yngsta av barnen.
Frivilliga donationer utöver medlemsavgiften är välkomna. Skriv i så fall
bara gåva på inbetalningen. Tack!
HAR DU KUNSKAPER SOM KAN VARA TILL NYTTA OCH GLÄDJE?
Kan du till exempel föreläsa om något aktuellt eller angeläget ämne för skolans
elever, personal eller föräldrar? Eller har du tips på någon du tycker borde
komma och föreläsa? Hör av dig per mail till info@kgparents.se.
VÄLKOMMEN PÅ VÅRENS STYRELSEMÖTEN FÖR KG PARENTS
kl 18 – 20 i lärarrummet
5 mars
2 april
14 maj
28 maj

