
Välkommen till ett nytt 
läsår på Vasaskolan 

2021-2022 

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

Vi startar upp den nya terminen onsdagen den 18 augusti kl. 9.00 på 
skolgården. Skoldagen avslutas kl. 11.00. Vi vet att många av er föräldrar 
önskar vara med men med tanke på samhällsläget har vi bestämt att det är 
”föräldrafritt”.

Det är ingen bamba denna dag men de barn som är kvar på fritids går till 
bamba med fritidspersonalen och därefter tar fritidsverksamheten över.

Viktig information:

På torsdag och fredag (19-20/8) är barnens skoltider 8.00-12.30. Åk 1 
och 2 har idrott redan denna torsdag men inget ombyte krävs. Dessa båda 
dagar är sista passet 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 23/8 är det ordinarie tider som gäller; 

Måndag 8.20-13.30

Tisdag 8.00-13.30

Onsdag 8.00-13.30

Torsdag 8.00-13.30

Fredag 8.00-13.30

Klass 1-3 har idrott på torsdagar. F-klass har idrott på måndagar. Alla 
klasser har idrott med Simon Boman. Tills vidare är det utomhusidrott som 
gäller och barnen behöver därför inget ombyte eller handduk. Skicka gärna 
med vattenflaska.

Höstens föräldramöte blir ”live” men vi har bestämt att det blir 1 förälder/
elev. Datum för detta är:

• F-klass och åk 3; onsdag 1/9 kl. 18.00-19.30

• Åk 1 och 2; tisdag 7/9 kl. 18.00-19.30

Utvecklingssamtal (både digitalt och ”live”) - mer info kommer från resp. 
klasslärare men boka redan nu in datumen som är;

• Åk 1; ons 25/8 och ons 1/9

• Åk 2; ons 8/9 och fre 10/9

• Åk 3; mån 6/9 och mån 13/9

Morgonbön; vi hoppas att kunna starta upp våra morgonböner i 
Johannebergskyrkan på fredagar men har ännu inte fått besked. Tills 
vidare fortsätter vi med morgonbön i klassrummen denna dag. 

Sjukanmälan görs via skola 24. Ni som inte har ett konto - kontakta 
skolexpeditionen snarast. Maila till; gunilla.andersson@vasaskolan.net 
(Gäller ej förskoleklass - de får blankett av klassföreståndaren).

mailto:gunilla.andersson@vasaskolan.net


Precis som föregående termin lämnar ni era barn vid grinden på 
morgonen och när ni hämtar ert barn vid dagens slut, ringer ni 
fritidsmobilen. Undantag gäller för föräldrar till elever i förskoleklassen 
som kan lämna sitt barn i hallen på morgonen, augusti månad ut.

Skolfotografering är 30-31/8.

OBS!!!!

Fr o m detta läsår har vi elev med kraftig nötallergi. Det råder därför 
totalt nötförbud i hela huset och på skolgården. Förbudet gäller även för 
det som är märkt med ”kan innehålla spår av nötter”. 

Vi ser fram emot ett nytt läsår 
tillsammans med alla barn och föräldrar 
och hoppas att vi kan hitta ett fint 
samarbete!

Vänliga hälsningar all personal på 28:an 


