
Snart dags för utvecklingssamtal… 

Under nästa vecka kommer eleverna att förbereda sig inför 
utvecklingssamtalen den 9 och 10 september som kommer att bli ”elevledda”. 
Ni som var med på måndagens föräldramöte fick information om detta! 

Eleverna kommer att leda samtalen, hälsa välkomna, ge ordet till föräldrar/
lärare och dessförinnan fundera kring sin egen inlärning. Vad fungerar bra? 
Vad kan göras bättre? Vilka nya mål ska sättas upp inför nästa 
utvecklingssamtal? Jag kommer även att skicka hem frågor som ni föräldrar 
ska fundera kring i början på nästa vecka. 
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FRÅNVARO 
Anmäl på Skola 24 

eller ring 
fritidsmobilen 
0723-726424. 

Ny läsläxa 
kommer på 

måndag. 

Liten Eng-läxa 
fredag-fredag (gult 

gloshäfte).
IDROTT  

med Simon Boman på 
Friskis och Svettis 

torsdagar 8.15-9.15.

1
DEBORAH HÄGG 

vår nya fritidspedagog 
kommer att ha bild i 
klassen på fredagar.

2
DAVID COLLVIN 
kommer att ha 

”powergympa” i 20 min 
på måndagar.
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Min arbetsvecka har varit kort eftersom jag 
drabbades av ett riktigt segt virus och inte var 
tillbaka förrän på fredagen. Många av eleverna har 
också varit sjuka denna vecka! 

Men klassen har haft Ingrid Tobin som vikarie och 
det har fungerat bra. Förutom dinosaurie-lektion 
på Universeum så har klassen skrivit egna 
dinosaurie-berättelser, arbetat med läsförståelse 
och lyssnat på Pelle Svanslös ”Våga vara snäll”. 

Under förmiddagen på fredagen fick alla barn i huset gå runt i olika klassrum och ha engelska (Inga)/
musik (Filippa) och kristendom (Ulla). Detta kommer vi att göra även fortsättningsvis! 

Trevlig helg! Filippa 

Information från fritids  
Vi vill informera lite från vår del på fritids då det 
ständigt utvecklas och händer nya saker, mycket 
tog vi upp på föräldramötet men vi passar på att 
informera lite i skrift här också.


Onsdagar 
Onsdag eftermiddagar kommer vi i huset på VR28 
att ha ett gemensamt planeringsmöte med lärarna 
för att kunna utveckla verksamheten och hela 
skoldagen till det bästa för era barn. Det medför att 
vi kommer ta in vikarier under 
onsdagseftermiddagen från 15.30, det kommer 
även finnas ordinarie personal på plats. Finns 
möjligheten att hämta ert barn tidigare så gör gärna 
det, i annat fall är de kvar på fritids enligt schema. 


Universum på torsdagar 
Då Vasaskolan bundit avtal med Universeum så vill 
vi givetsvis utnyttja denna fantastiska möjlighet 
även på fritids. Vi kommer inledningsvis att gå 
klassvis (de elever från samma klass som går på 
fritids) till Universeum där förskoleklassen börjar 
vecka 37. Vi räknar med att vara tillbaka 15.00. 
  
De elever som är kvar, alltså inte går på Universeum 
är kvar på plats för den ordinarie 
fritidsverksameten.


Såhär ser det rullande schemat ut för vilken klass 
som går när.


Vecka 37. Förskoleklass

Vecka 38. 1an

Vecka 39. STUDIEDAG

Vecka 40. 2an


Vecka 41. 3an

Vecka 42. Förskoleklass

Vecka 43. 1an

Vecka 44. LOV

Vecka 45. 2an

Vecka 46. 3an


Vi kommer att uppdatera vår blogg kontinuerligt 
med information så håll gärna utkik där. Bloggen 
når ni via vasaskolan.net under fliken Fritids — 
Blogg 

Mvh

Fritidspersonalen
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