Kan vi göra en insats?

24 februari 2011

Under hösten plockades gungorna utanför Gröna Grodan bort pga. att de ej längre betraktades
som säkra. Det såg inte ut som om de skulle ersättas då medel saknades.
Vi kontaktföräldrar tyckte att det var bedrövligt och började fundera om inte
Kontaktföräldrarföreningen skulle kunna göra något!
Personalen på Villervallan, genom Malin Klingh, ombads beskriva vad de såg för brister på
Villervallans lekgård. Bland annat behövs mer sand till sandlådorna, fallskydd under gungorna
längst ner mot fotbollsplanen, nytt inspringningsskydd mot samma gungor, förråd och
klätterställning med rutschkana behöver målas om etc.
Därefter kontaktade vi Säcken, och har från dem fått ett muntligt löfte om hjälp med medel för
diverse upprustningsmaterial för lekgården.
Nu har turen kommit till er, oss föräldrar!
Skulle vi tillsammans kunna göra en frivillig insats för våra barns lekgård?
Vi tror inte att vår kommun i nutid kommer att finna medel för att göra den upprustningen
lekgården är i behov av.
Utifrån personalens beskrivning föreslår vi att lekgården delas in i ”stationer”.
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Gungställning med inspringningsskydd
Stock & Sten
Koja
Klätterställning
Förrådsstuga

De föräldrar som har möjlighet att göra en insats väljer själv vilken station de kan tänkas ta sig an.
Vid entrén för respektive avdelning finns stationerna beskrivna i ord och bild, skriv upp er på den eller
de stationer ni är intresserade av. Vi kontaktföräldrar sammanställer och kontaktar därefter
respektive grupp för ytterligare information.
Personalen har även en önskan om någon typ av klätterställning kombinerad med rutschkana för
de något äldre barnen, i ”sandcirkeln” bakom Säcken. Samt en klätterställning eller dylikt för de
något mindre barnen på framsidan. Dessa klätterställningar kräver en hel del medel i inskaffning!
Vi kontaktföräldrar planerar söka bidrag från fonder och stiftelser för att försöka förverkliga
dessa drömmar. Om inte i år så kanske nästa år?!

Vad tycker ni, hör gärna av er med era tankar till oss kontaktföräldrar!
Snart är det vår, och då skulle vi kunna sätta våra planer i verket!
Det skulle vara otroligt kul om vi kunde se de första förbättringarna till grillkvällen i juni.
Det är viktigt att påpeka att insatsen i allra högsta grad är frivillig, vi har olika förutsättningar
för att kunna göra en insats! MEN vi tycker att alla insatser, stora som små är viktiga!
Alla är välkomna att delta, om inte med tidsinsats så med goda idéer!
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