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mån 21                                             v.34 

tis 22 Skolstart 08:20-13:45  

ons 23 
Sjövallen, eleverna börjar och 
slutar på Sjövallen, 09:00-13:00 

tors 24 08:20-13:45 

fre 25 Profil Vi börjar läsa enligt schema 

lör 26  

sön 27  

mån 28                                             v.35 

tis 29  

ons 30 
idrott, slöjd/musik 
föräldramöte i klassrummet 18-19 

tors 31 idrott 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hej! 
Nu är det dags att börja igen! Det skall bli kul 
att träffa er alla! Vi hoppas att sommarlovet 
varit bra och att ni upplevt mycket roligt! 
 
Vi börjar tisdagen den 22 augusti klockan 
08:20. Precis som vanligt träffas vi på 
skolgården för att gemensamt inviga det nya 
skolåret. Därefter fortsätter vi i klassrummet. 
 
Det har skett lite förändringar i klassen. Joel 
Stéen byter skola och kommer i fortsättningen 
gå på Kronanskolan i Älvängen. Vi önskar 
honom lycka till och hoppas att han kommer 
och hälsar på oss. Vi har även fått en ny elev, 
Jacqueline Knutsson, som kommer från 
Skepplanda. Vi önskar henne välkommen och 
hoppas att hon kommer att trivas i vår klass. 
 
När det gäller personalen har det även här skett 
lite förändringar även om det mesta är sig likt. 
Som tidigare är Pia Ekelund klassföreståndare 
och har de flesta ämnena. Övriga som är i 
klassen är, Anders Bertilsson (resurs), 
Alexandra Johansson (specialpedagog), 
Annika Rosén (slöjd), Lena Sannerstig Kröyer 
(musik) och Erik Kitti (idrott). 
 
Från och med denna termin kommer skolan 
inte att bjuda eleverna på äpplen så det är 
viktigt att ni skickar med frukt om ert barn 
behöver det. 
 
Onsdagen den 23 augusti kommer skolan att ha 
en friluftsdag på Sjövallen. Eleverna tar sig 
själva till Sjövallen där vi möter upp klockan 
nio. Eleverna behöver ha på sig lämpliga 
uteaktivitetskläder och det är även bra om de 
har med sig en vattenflaska och en frukt. 
Lunch serveras under dagen. Eleverna slutar på 
Sjövallen klockan 13. 
 
Passar även på att bjuda in till föräldramötet 
onsdagen den 30 augusti klockan 18. Vi träffas 
i klassrummet. 
 
Mvh Pia och Anders 
 
pia.ekelund@ahlaforsfriaskola.se 
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