
Välkommen till nytt 
läsår på Vasaskolan 

2020-2021 

Hoppas att ni alla har haft en fin sommar och att ni är laddade inför nytt läsår 
på Vasaskolan! 

Vi startar upp den nya terminen onsdagen den 19 augusti kl. 9.00 i respektive 
klassrum. Skoldagen avslutas sedan kl. 10.30. De barn som är kvar på fritids 
går då och äter i bamba tillsammans med fritidspersonalen. 

Viktig information:

På torsdag och fredag (20-21/8) är barnens skoltider 8.00-12.30. Sista 
passet är vi i Johannebergsparken och eleverna kan hämtas där. Fritids 
stannar kvar t o m kl. 13.30 och därefter går de tillbaka till skolan. Fr o m 
måndag 24/8 är det ordinarie tider som gäller; 

Måndag 8.20-13.30

Tisdag 8.00-14.00

Onsdag 8.00-13.30

Torsdag 8.00-13.30

Fredag 8.00-13.30



Torsdag 27/8 är det studiedag. OBS! Fritids är stängt denna dag. 

Fotograferingen är onsdag 26/8 och fredag 28/8 (vi återkommer med info 
om exakt dag och tid)

Med anledning av Corona-läget finns det i dagsläget inget vanligt 
föräldramöte inplanerat. Ni kommer istället få information digitalt. Vi 
återkommer när vi vet mer exakt upplägg för detta. När det gäller 
utvecklingssamtalen ber vi också att få återkomma. 

Klass 1-3 har idrott på torsdagar med start nästa vecka. P g a corona är vi 
utomhus och inga idrottskläder behöver tas med.

Sjukanmälan görs via skola 24. Ni som inte har ett konto - kontakta 
skolexpedtionen snarast. Maila till; gunilla.andersson@vasaskolan.net 
(Gäller ej förskoleklass - de får blankett av klassföreståndaren) OBS! Tills 
vidare gäller samma förhållningsregler som tidigare. Barn som har snuva, 
ont i halsen, illamående, feber ska stanna hemma från skolan. De ska vara 
symptomfria i 2 dagar innan de återgår till undervisningen.

Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med alla barn och föräldrar och 
hoppas att vi kan hitta ett fint samarbete.  I och med rådande omständigheter 
hoppas vi att ni har förståelse för att rutiner kan ändras under terminens 
gång. 

Vänliga hälsningar all personal på 28:an 

mailto:gunilla.andersson@vasaskolan.net

