
Hej allesammans! 

Denna vecka blir det ett brev i info-
format… mycket så här i början av 
läsåret att hinna med!

Vi har haft en fin uppstart av läsåret 
och jag ser verkligen fram emot 
läsåret som ligger framför! Det var så 
roligt att träffa dem igen!


Eftersom David Collvin är tjänstledig 
denna termin finns istället Katarina 

Maldonado med i klassen alla 
förmiddagar som extra resurs. Joel Hallabro kommer också att finnas med under 
några eftermiddagspass.


Här kommer lite smått och gott i punktform: 

  Inga läxor till nästa vecka


  I barnens mapp finns information om 
bibliotekskort. Eftersom vi regelbundet 
kommer att gå till Stadsbibliotket behöver 
alla barn ett lånekort. Har ert barn redan ett 
lånekort behöver ni inte skaffa ett nytt. Fyll i 
detta papper och skicka med till skolan 
så snart som möjligt. När jag fått in alla 
papper lämnar jag dessa till biblioteket. 
Så… ju snabbare ni är - desto snabbare får 
barnen ett lånekort:)


Fyll även i ”Hur ni vi föräldrar dagtid?” och skicka tillbaka snarast.
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På onsdagar är det temapass. Klasserna går runt på olika stationer enligt ett 
givet schema. De olika stationerna är programmering/teknik, musik, bild och 
naturkunskap.


Föräldramöte tisdag 7/9 kl. 18.00-19.30 i resp klassrum. 1 förälder/elev. Har ni 
barn i olika klasser kan givetvis både gå.


Utvecklingssamtal onsdag 8/9 och fredag 10/9. Jag skickar ut länk under 
nästa vecka där man bokar sitt samtal. Håll utkik! Jag tänker att de funkar fint 
att ha samtalet via länk (barnet är med mig på skolan och ni är på annan plats) 
men om ni gärna vill träffas ”live” går det också bra. Boka ert samtal via 
länken, som vanligt, men maila mig och berätta att ni önskar komma till skolan. 
Dock 1 förälder/elev. 


Schema kommer inom kort men start- och sluttider är desamma;


• Måndag 8.20-13.30 (sovmorgon)

• Tisdag 8.00-13.30

• Onsdag 8.00-13.30 (temapass)

• Torsdag 8.00-13.30 (idrott, engelska med Inga)

• Fredag 8.00-13.30 (lämna in läxor, kristendom med Ulla)


Jag har säkerligen glömt något… men då är det bara att maila och fråga!


Nu hoppas jag att ni får en fin helg allesammans!

Vänliga hälsningar

Sofia 


