
Utvecklingssamtal 
Vasaskolan ht-2019 

Höstens utvecklingssamtal sker tidigt på terminen och vi vill därför redan nu 
informera er föräldrar om vilka tider som gäller för de olika klasserna så att ni 
kan boka in det i kalendern. Samtalen kommer att ske dagtid och i början 
av terminen skickar vi ut en doodle-länk där ni kan boka ert utvecklingssamtal.  

Tanken är att det är eleverna själva håller i sitt utvecklingssamtal men för åk 1 
blir det istället ”lära-känna-samtal”, eftersom både lärare och elever är nya för 
varandra.  

Följande tider gäller: 

Måndag 2/9 årskurs 1 

Tisdag 3/9 årskurs 1 

Onsdag 4/9 årskurs 3 

Torsdag 5/9 årskurs 3 

Måndag 9/9 årskurs 2 

Tisdag 10/9 årskurs 2 

Boka in dessa datum i kalendern! 

Vänliga hälsningar personalen på 28:an 
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Geologiuppsats 
Sed et lacus quis enim mattis nonummy 

Lorem vitae elit 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel  
elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam 
maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus 
non dui. aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero cras.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut adipiscing, 
aliquet sed auctor, imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus scelerisque nec. 

Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero nec, 
diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id tempor id vitae. Mauris 
pretium aliquet, lectus tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. Repellat  
orci erat et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius natoque turpis elementum est. Duis montes,  
tellus lobortis lacus amet arcu et.
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