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Bästa medlem och frivilliga bidragsgivare för skolåret 2012-2013

Bergö Hem och skola föreningens mål är att samarbeta med föräldrar, lärare och elever.
Våra barn skall må bra och vi skall ge möjlighet åt föräldrar att ta del av skolans vardag.
Vi arbetar för glädjen att träffas och umgås med andra föräldrar, barn och lärare.
Föreningen planerar och genomför olika evenemang under skolåret inom olika teman.
Vi brukar ordna till olika utfykter, festligheter och temakvällar samt träffar vid olika skollov.
Föreningen bidrar också skolan vid längre och kostsamma skolresor samt
köper till barnen föremål och diverse utrustning för skolans verksamhet som går utanför ramen vad
kommunen kan bidra med.
Sed har varit att som förälder till barn i skolan är du också automatiskt medlem i föreningen. Du kan
också bli medlem i föreningen trots att du inte har barn i skolan genom att bli en sk. stödjande medlem.
Vi välkomnar varmt frivilliga bidrag oberoende storlek som kan hjälpa vår verksamhet under skolåret.
Föreningen är medlem i Hem och Skola förbundet, detta betyder att du kommer att få till
hemmet tidningen "Hem och Skola" fyra gånger per år. Vår förening betalar familjens avgift för tidningen.

Föreningen tackar alla som har ställt upp och hjälpt oss under våra olika verksamheter!
Styrelsen för Bergö Hem och Skola förening rf.

Besök gärna vår hemsida: foreningen.bergohemskola.fi

Mottagarens Andelsbanken 567011 - 43357
kontonummer
FO-nummer 1642760-7
Mottagare Bergö Hem och Skola förening rf.

Betalare

BETALAREN
GIRERING
Medlemsavgift/frivilligt bidrag för 2012-2013
2 € per person (över 15 år)
Medlemsavgift gäller per förälder.
Ange namn för samtliga medlemmar för att vi skall
kunna hålla vårt medlemsregister uppdaterat.
Vänligen skriv också som meddelande om du ämnar
vara stödjande medlem eller icke medlem ( i de fall
du inte är förälder till en barn i skolan).

Euro
Underskrift

EURO

