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Då var vi igång… 
Måndagen startade med en samling i 
Johannebergskyrkan. Elin, vår rektor, pratade 
och Teresia, vår profilpedagog, höll i andakten. 
Därefter samlades vi en kort stund i 
klassrummet och avslutningsvis blev det 
”raketen” och glass på skolgården. Numera har vi 
bytt matsal och äter i Villa Medici som ligger 
nästan granne med Vasaskolan. Vi kommer också 
inom kort att byta matleverantör till ”Kickis 
mat”. De första skoldagarna i ettan handlar 
mycket om att hitta rutiner, vad förväntas i 
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Skolfotografering 

4-5 september  

Jag återkommer med exakt 
datum för år 1 . 

Föräldramöte 

10 september 

18.00-18.30 Fritids informerar. 

18.30-19.30 Skolan 
informerar. 

Varmt välkomna! 

Hur når vi er 
föräldrar? 

Glöm inte att lämna in lappen. 

Tag med tom 
mjölkkartong! 

På måndag gör vi ett 
teknik-experiment. 

Skicka med en tom och 
ursköljd mjölkkartong om 

ni har det hemma!

VECKOBREV 
 vecka 34
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klassrummet, nya ämnen, ny fröken, nya 
böcker…  Jag är så nöjd med klassen och tycker 
att de arbetat fantastiskt bra den här första 
veckan. Förhoppningsvis kommer det att 
fortsätta så! 

Tänk om sommar´n kunde gömmas i en liten, liten 
strut. När det blir för grått och ruggigt tar man lite 
sommar ut….
Barnen har målat något från sommarlovet. 
Härliga sommarminnen som man kan plocka 
fram när höstrusket kommer! Vi har varit och 
lekt i Johannebergsparken. På kristendomen 
berättade jag om skapelseberättelsen i Bibeln. 
Alla barn har fått ett sifferhäfte och tränat på att 
skriva siffran 1. Jag har börjat med en ny 
högläsningsbok som heter ”Drakjakten”. Vi har 
sjungit en ”siffersång” på engelska .
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Vi har promenerat till 
de två andra skolhusen, 
VR 22 och VR18. Barnen 
fick hälsa på rektorerna, 
skolsköterskan och 
Gunilla som arbetar på 
expeditionen. 

Onsdag 29 augusti och 
torsdag 30 augusti är jag 

ledig. Klassen kommer att få 
en vikarie som heter Maria 

och som arbetade på VR 28 i 
våras.

Trevlig helg!   Filippa
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