
Välkommen till vårt 
vårmingel!

Boka onsdagen den 27 april 18.00-20.00

Välkommen på vårmingel för alla vårdnadshavare på KG. 
Vi bjuder på körsång av en ensemble från våra musikklasser i 

aulan med vårsånger och lättare dryck och förtäring.
 

Onsdag 27 april kl 18.00 - 20.00
Körsång börjar 18.30 följt av

information från elevhälsan och mingel

Vi börjar kvällen med mingel med ett glas alkoholfritt bubbel 
och därefter får vi lyssna till kända svenska vårsånger i aulan. 

Samling: 1 trappa upp utanför aulan

Enligt skolledningens rekommendationer uppmanas alla 
vårdnadshavare att stanna hemma vid symptom på eventuell 
sjukdom. Deltagare i kvällen uppmanas att hålla avstånd och 

tvätta händer för att minimera smittspridning

Anmäl dig senast den 24 april genom att fylla i formuläret 
du hittar här. Glöm inte att klicka på SKICKA.

Välkommen!

Om KG Parents
Föräldraföreningen vid 
Kungsholmens Gymnasium 
främjar samarbetet mellan 
föräldrar, elevkåren och skol-
ledning. Genom bidrag till 
skolans rika aktivitets- och 
föreningsliv vill vi uppmuntra 
och stödja elevernas intres-
sen. KG Parents delar även 
delar även ut stipendier och 
anordnar aktiviteter för 
föräldrar, som t.ex. glögg 
och luciafirande.

Har du betalat medlems-
avgiften till KG Parents? 
300 Sek/år eller 600 Sek/3 år. 
Kom ihåg att skriva din elevs 
namn och årskurs samt ditt 
namn på betalningen. 
SWISH: 123 219 4579 
BANKGIRO: 722-8083.

Bildpolicy
Bilder från olika evenemang 
och träffar med KG Parents 
kan komma att publiceras i 
KG Parents sociala medier, 
Facebook och Instagram. 
Inga namn kopplas till de 
bilder som publiceras. De 
som INTE vill komma med på 
bild måste själva hålla sig 
undan när det fotograferas. 
Vi ber därför att var och en 
tar eget ansvar för att und-
vika fotografering om du 
inte vill vara med på bild som 
kan komma att publiceras.

Det är enkelt, kul och engagerande att vara med i KG Parents oavsett om man är 
betalande stödmedlem eller aktiv styrelsemedlem. Använd gärna QR-koden!

Följ eller kontakta oss här:
kgparents.se , Facebook , Instagram (click and start following), info@kgparents.se

https://forms.gle/EmppBcDkWf9sB6Py7
http://kgparents.se
https://www.facebook.com/KG-Parents-101455599060461
https://www.instagram.com/kgparents/
mailto:info%40kgparents.se?subject=

