Information från KG Parents samt
höstens program
Hoppas att terminen börjat bra för era gymnasieungdomar.
Vi i KG Parents, liksom alla andra, är oerhört glada över att
elever och lärare är tillbaka i skolan som vanligt igen. Det
innebär också att vi som föräldraförening kan återuppta
våra traditionella verksamheter och addera några nya som
vi skulle vilja bjuda in alla vårdnadshavare till.

11 november kl 18.00

Är alla vårdnadshavare som är sugna på att se hur det
ser ut inne på våra ungdomars skola välkomna på en
rundvandring och fika. Vi börjar med fika och mingel kl
18 och startar rundvandringen ca kl 18.45.
Anmäl ert intresse här

14 december kl 18.00

Äntligen kan vi bjuda in till vårt traditionella lucia- och
glöggmingel för alla vårdnadshavare på KG. Välkommen
till skolan för att träffa varandra, dricka glögg och njuta
av en av KGs fantastiska körklassers julsånger.
Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer i
slutet av november, men skriv ner datumet redan nu.

Vad gör föräldraföreningen?

KG Parents uppgift är att främja samarbetet mellan föräldrar, elevkåren och skolledning. Genom bidrag till skolans rika aktivitets- och föreningsliv vill vi uppmuntra och
stödja elevernas intressen. KG Parents delar även ut stipendier och anordnar aktiviteter för föräldrarna, som till
exempel glögg- och luciafirande.

Stöd till skolans föreningar

Föräldraföreningen ger ekonomiskt stöd till skolans många
elevdrivna föreningar. Dessa främjar skolans elever och
deras gemenskap. Under det mycket speciella skolåret
2020/21 lyckades ändå eleverna på KG fortsätta med
några av sina aktiviteter och KG Parents gav stöd till sex av
skolans föreningar och beviljade sammanlagt 18 916 kr i
föreningsbidrag. Föreningarna är: KG Pride, KF Elevkår
(Sociala utskottet), KGIF, Zambia Group, KG Mathematical
Society samt KG Holidays.
Utan pengar kan vi inte göra särskilt mycket. Vi uppmuntrar
och välkomnar er föräldrar att betala medlemsavgiften.

Gå med i KG Parents! Alla föräldrar som
vill stötta våra elever och lära sig mer om
vad som händer inom skolans väggar är
välkomna att delta.

Betala medlemsavgiften idag på Swish till nummer 123 219
4579 eller till BG 722-8083. Avgiften är 600 kronor för tre
läsår eller 300 kronor per läsår. Ange din ungdoms namn
(eleven) och årskurs/er samt ditt eller era namn (vårdnadshavare).
Vi hälsar alla föräldrar välkomna till KG Parents och välkomnar alla föräldrar att höra av sig med frågor och förslag på
hemsidan: www.kgparents.se
För KG Parents styrelse
Lars Simeonsson,

Ordförande KG Parents

Det ska vara enkelt, kul och engagerande att vara med i KG Parents oavsett om man
är betalande stödmedlem eller aktiv styrelsemedlem. Använd gärna QR-koden!
Nå oss och följ oss:
kgparents.se Facebook (klicka och ansök om medlemskap) Instagram (klicka och börja följa)

