
Hej allesammans! 
Första skolveckan är till ända och jag kan konstatera att vi haft en fin 
uppstart. Barnen har varit ivriga att komma igång med skolarbetet och det är 
skönt att alla ”gamla” rutiner sitter. Det är bara att köra på! 

Det blir inga läxor denna vecka (startar 
nästa fredag) men passa gärna på att läsa 
för ditt barn, tillsammans med ditt barn 
och lyssna när ditt barn läser. I måndags 
var vi på biblioteket och lånade nya böcker. 
Jag blir så glad när jag ser deras iver att 
läsa och deras engagemang när det gäller 
att hitta bra böcker och att tipsa 

kompisarna om läsvärda böcker! Väldigt roligt! Min förhoppning och önskan 
är att boken ska bli en ”god vän” och att läsningen förknippas med positiva 
känslor. Det verkar som att vi är på god väg. 

Barnen och jag samtalade idag om deras förväntningar inför klass 2. 
Spännande! Nedan kan ni läsa allas olika tankar (vissa saker finns det stor 
förväntan på…):  

• jag ser fram emot engelskan 
• jag hoppas att det ska bli mer So 
• jag ser fram emot att läsa flytande 
• jag ser fram emot allting 
• jag längtar efter att ha teknik 
• jag ser fram emot bild 
• jag vill kunna gå hem själv 
• det ska bli roligt att ha engelska, bild och teknik 
• det blir roligt med gympan 
• jag vill göra läxor 
• det blir roligt att ha engelska, teknik och att 

kunna gå hem själv 
• jag vill kunna gå hem själv och det blir roligt att lära sig engelska 
• jag ser fram emot engelskan och att kunna gå hem själv 
• det blir spännande att läsa om djur 
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INFORMATION: 

Läxor: 
Inga läxor denna 
vecka. 

Regnkläder och 
extrakläder: 
Viktigt att alla har 
regnkläder, stövlar 
och extrakläder i 
skolan. 

Idrott på torsdagar: 
Lektionen börjar 8.00 
och vi vill därför att ni 
lämnar barnen på 
skolan senast 7.45 
eller släpper av dem 
direkt vid Friskis & 
Svettis 8.00 (gärna 
ombytta).  

Morgonbön: 
Det är gemensam 
morgonbön i 
Johannebergskyrkan 
på fredagar 
8.00-8.20, precis som 
vanligt. 

Utvecklingssamtal: 
Samtalen äger rum 
dagtid v. 39. Mer info 
i början på nästa 
vecka. 

Skolfotografering: 
Barnen fotograferas 
tis 4/9 och ons 5/9.  



• jag längtar efter teknik, engelska och att kunna gå hem själv 
• jag vill kunna gå hem själv och lära mig mer engelska 
• jag hoppas att det blir svårare matte och gympa och jag ser fram emot teknik 
• jag undrar om Sofia kommer att bli strängare… (hur ska man tolka det?:) 
• jag ser fram emot engelska 

På måndagar blir det lite extra rörelse med Louise - hon har ett 20 minuters pass tillsammans med 
barnen. Inga idrottskläder behövs till detta. 

Kan också vara bra för er att veta att Isabel Carranza (jobbat mycket på fritids) kommer att ha 
lektionerna med klassen på måndagar efter bamba. Jag arbetar även i år som förstelärare och har då 
den tiden avsatt för att jobba med skolutveckling. Isabel är spanska- och franskalärare och har bott i 
USA där hon gick på highschool. Vi har därför bestämt att Isabel har engelska och även bild 
tillsammans med klassen. Ev får barnen någon engelskaläxa framöver. 

Barnen har idag fått med sig schemat hem och fr o m måndag gäller det nya schemat. 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Sofia


