
Föräldramöte klass 5 
Ny elev 
Ny elev i klassen är Natalie 

Lärare 
Helena arbetar 75 % i klassen och Ylva 25 %. Ylva har ansvar för engelska och svenska och 
Helena har ansvar för matte, so och no. 

Andra lärare som arbetar i klassen presenterade sig; Louise Carlander - idrott, Angelika 
Odion - textilslöjd och teknik, Ingegerd Yngvesson - specialpedagogik och Åke Törnqvist - 
träslöjd och teknik. Tillägg: Dessutom undervisar Benedikta Åberg Norrback i musik och 
kristendom. 

Idrottslektionerna kommer att vara utomhus i ca två veckor till. På fredagar är det lång tid 
mellan morgonbönen och idrottslektionen. Fysikens regler är att eleverna får komma in på 
Fysiken tidigast tio minuter innan lektionen. Fråga ställs om det går att tidigarelägga 
lektionen något vilket ska ses över tillsammans med rektor. Tiden efter fredagens 
idrottslektion var från början väldigt kort och gav inte riktigt tid för duschning men det har 
förändrats. 

På tekniken kommer det bland annat att arbetas med ritningar, design, bygga enkla 
konstruktioner. 

Veckobrev 
Veckobrev med kommande veckas läxor publiceras på fredagar på Vasaskolans hemsida /
klass 5. På onsdagar publiceras läxorna i svenska och engelska. 

Ämnen 
Engelska – Tips ovningsmastaren.se, leta upp What’s up 5. Där går att lyssna på texterna 
och träna glosor. 

Svenska – Läsförståelse och språkförståelse. Under fyra veckor har klassen just nu ett 
läsprojekt, under den tiden ingen särskild svenskläxa mer än att boken ska bli färdigläst. 

So – under året bland annat Historia: Nya tiden, Gustav Vasa, Geografi: Nordiska länder, 
klimat, Religion: Judendomen, Samhällskunskap: Just nu valet, skolval sker på fredag. 

No – Biologi: kroppen, sinnena, kust och hav, Kemi: blandningar, lösningar, surt och basiskt, 
atomer och molekyler, Fysik: energi, Teknik elektricitet mm.  
 
Händer under året 
21/9 Vasajoggen med insamling till Dahlitbarnen, lärarna skänker pengar för varje varv 
eleverna springer. Kan föräldrar också bidra? 

Rädda ägget ett projekt i samarbete med Chalmers. Går ut på att bygga bästa konstruktion 
för att ett ägg ska kunna klara sig när det släpps från 15 m.  

Brandstationen blir förhoppningsvis ett studiebesök under året. 

Fiskauktionen – studiebesök med guidning, lektion och tillagning av fisk. Startar där kl. 7. 
Blir troligtvis i november. 

Nobel – tradition att 6:orna gör nobelarbeten och har nobelfestligheter och att 5:orna 
ordnar festen genom att duka, servera och städa. 



Läxläsning  
I valvet onsdagar kl. 15-16. En lärare finns på plats. Kan vara bra att ta med någon frukt. 

Utvecklingssamtal  
Tisdag 2/10 och onsdag 3/10. Helena kommer att ha alla samtalen. Eleverna har skoldag 
som vanligt. Doodle-formulär kommer att skickas ut där alla kan boka in sig. 

Grooming  
Aktiv skola har tillsammans med en advokat tagit fram en broschyr om grooming som 
delades ut till alla föräldrar. Föräldraföreningen arbetar ocksåmed frågan och kommer 
kanske att erbjuda en föreläsning med en gästföreläsare. 

Information från rektorerna 
Rektorerna presenterar sig. Elin Sjödahl, rektor och Matilda Shålbert, biträdande rektor. 
Elin har framför allt ansvar för mellan- och högstadiet och Matilda för lågstadiet.  

Säkerhet - Det har funnits uppmaningar till skolor att arbeta med säkerhet och därför kom 
kodlåset på 28:an upp.  I kapprummet på 18 fin övervakningskamera. Den spelar in 
närnågon rör sig i kapprummet. Filmen sparas i sex dagar. All personal bär namnskyltar.    

Ledigheter – Semesterresor beviljas inte om inte särskilda skäl såsom att fira någons 
födelsedag finns. 

GDPR – Vårdnadshavare behöver ge tillstånd om att det är ok att maila dem information 
om respektive elev. Känslig information mailas aldrig ut – personal kontaktar istället per 
telefon. Att inte få hem klasslistor försvårar kontakten mellan elever, en egentillverkad 
lista skapas av föräldrarna själva. 

På Vasaskolans hemsida finns under information en flik ”Så här kan du som förälder bidra 
till verkligt växande”. Där finns tips grundade på skolforskning.  

Bamba 
Ny matleverantör och nygammal bamba. Matsedel finns på Vasaskolans hemsida under 
information eller direkt på Kikkismat.se 

Information från föräldraföreningen  
19/10 (troligtvis) mellanstadiedisco i Vasakyrkans församlingslokaler, 20/10 städdag, 6/12 
glöggmingel (mest för 28:an men övriga är också välkomna). 26/9 och 13/11 har 
föräldraföreningen sina möten under hösten. Fler föräldrar är välkomna. På Vasaskolans 
hemsida under föräldraförening/gåvor finns bankgironummer och swishnummer för den 
som vill bidra till att sätta guldkant för eleverna.  

Klassföräldrar 
Klassföräldrar för i år är Frida och Lars (Matildas föräldrar) och Sara och Holger (Kaspar och 
Clemens föräldrar). När läsåret är slut lämnar de över stafettpinnen till nästkommande års 
klassföräldrar. 

Facebook och snapchat 
Det finns en sluten facebookgrupp kopplad till klassen. Bli vän med Lars Kerla så kan han 
bjuda in till den. Många av eleverna i klassen är också med i en snapchat-grupp: 


