
Till elever och vårdnadshavare i 

9A
Välkommen

till ett nytt läsår!

Hoppas ni alla haft en riktigt skön 
sommar! Nu ser vi fram emot ett 
trevligt läsår tillsammans! 
Här kommer lite information inför det 
nya läsåret! 

Schema har delats ut samt läggs ut på 
hemsidan.


Föräldramöte: tisdag 11september kl 
18:00. Fokus kommer att ligga på 
gymnasieinformation.


Veckor att ha koll på: 
•  V 34, torsdag: Klassens dag! Se mer info   
på separat lapp.


•  V 36: skolfotografering.

•  V 40 och 41: prao.

•  V 41: gymnasiedagarna. 

•  V 42, tisdag: studiedag.

•  V 43, onsdag: utvecklingssamtalsdag.

•  V 44: lov.

•  V 47: muntliga nationella prov.

•  V 50, torsdag: Lucia

•  V 51, torsdag: julavslutning


Skåp: Eleverna har, liksom tidigare, 
tillgång till ett skåp att förvara material och 
värdesaker i. Till dessa behöver varje elev 
ha med sig ett ordentligt hänglås.


Skolsköterska finns på skolan fyra dagar i 
veckan 08:30-12:00.


Skolkurator finns på skolan tisd, onsd, 
torsd och fred. Hon kan dessa dagar även 
nås på tel 0725-306290.


Glöm inte att gå in på skolans hemsida - 
vasaskolan.net - med jämna mellanrum 
för att ta del av all information som läggs 
ut där - schema, läxdagar, planeringar 
mm.


Vi skickar med blanketten ”Hur vi når 
föräldrar dagtid”, som vi ber er att 
kontrollera, ev komplettera och återlämna 
till skolan så snart som möjligt! 


Vi ber vårdnadshavare som ej registrerat er 
i Skola24, att göra detta snarast! 
Kontrollera att ni alla har lagt in era 
mobilnummer, så att ni kan få direkt 
information via sms om eventuell oanmäld 
frånvaro.


Busskort delas inte ut av skolan utan 
skickas ut per post av Göteborgs stad.


Oss klassföreståndare når ni enklast och 
smidigast via mail. Rebecca arbetar alla 
dagar, Marianne alla dagar utom 
måndagar. Har ni frågor eller funderingar, 
så tveka inte att höra av er!


Vänliga hälsningar

Rebecca och Marianne


rebecca.ronnhult@vasaskolan.net

marianne.soder@vasaskolan.net
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