
Välkomna till åk 6! 

Hoppas sommaren har varit bra och att ni känner er ordentligt utvilade inför det nya läsåret. 
Vi känner oss laddade och redo för ett nytt år efter en lång och skön sommar. 

Första veckan läser vi inte exakt enligt schema eftersom vi kommer att ha ”lära känna- 
aktiviteter”. Tiderna är enligt följande: 

Tisdag: 9:00-14:00  Vi samlas i skolan och avslutar dagen i skolan.(Ta med busskort) 
Onsdag: 9:00-14:00 Vi samlas i skolan och avslutar dagen i skolan. 
Torsdag: 9:00-12:30 Vi samlas på Fysiken och avslutar dagen där. ( De elever som vill åka 
med oss lärare till Fysiken kommer till skolan 8:30). Denna dagen kommer vi ha 
utomhusaktiviteter och det är viktigt att klä sig efter väder. Medtag även egen matsäck. 
Fredag: 8:00-13:40. Vi startar i Johannebergskyrkan och avsluter i skolan. 

Under första veckan kommer vi att starta med några av våra nya läromedel. En del böcker 
skickas hem för att kläs om så det håller hela året och mer därtill. Det går bra att ta hem 
böckerna över helgen för omklädnad. 

Eleverna får med sig en mapp hem med information från skolan. Denna innehåller bland 
annat en lapp med rubriken “Hur når vi föräldrar dagtid?”. Kontrollera så att uppgifterna 
stämmer och lämna tillbaka till skolan så fort som möjligt. Busskort ska redan ha skickats 
hem till er från Göteborgs stad.  

Om några förändringar har skett gällande specialkost får ni gärna skicka med det till skolan. 
Vi uppmanar även alla att aktivera ert användarkonto på Skola24 om det inte redan är gjort.
(se Vasaskolans hemsida ) 

Höstens föräldramötet är planerat till 5/9 kl.18.00. Introduktionssamtalen kommer ligga 
under vecka 39 och 40. Fotografering kommer att ske den 4/9 eller 5/9. 

Några saker som är bra att ha med sig till skolstart: 

● Bänkpapper, ca 50x55 cm (om man inte vill behålla sitt gamla) 
● Innetofflor 
● Pennskrin 
● Lånekort 

Veckobreven kommer från och med vecka 35 endast finnas på Vasaskolans hemsida.  

Med förhoppning om ett bra läsår! 
Eva & Pia 

eva.lindahl@vasaskolan.net 
pia.andersson@vasaskolan.net 
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