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Hejsan! 
 
Väldigt trevligt att träffa er alla igår kväll! 
Glad att så många kunde komma! 
Hoppas att mötet kändes meningsfullt och 
informativt. 
För er som inte kunde närvara, kan jag 
meddela att Teija kommer att mejla mig 
sin power point, så att jag kan 
vidarebefordra den till er.  
Jag pratade kort om Krakow och att vi blir 
en stor grupp som kommer att åka till 
våren, högst troligen under v.22. Det 
kommer att finnas plats för 10 föräldrar att 
följa med, fem från varje klass. Ni behöver 
anmäla ert intresse senast 30/9,och vi 
kommer sedan lotta bland er, vem som får 
följa med. 
 
Vi har nu värmt upp ett par veckor i skolan 
och hunnit komma igång ordentligt med 
lektionerna. 
 
I engelska och musik har vi nu startat 
upp vårt traditionella tema AFS Music 
song contest, och jag hoppas att ni har 
bokat in den 17 oktober, då ni kommer att 
få möjlighet att njuta av era barns sköna 
sång och musik. 
I SO arbetar de med ekonomi, i svenska 
är det litteraturhistoria och Romantiken 
som gäller och i NO jobbar de med 
området energi.      
 
Varje tisdag finns det möjlighet för 
eleverna att komma på läxhjälp (8.20-
9.20), där vi alltid är minst 2 pedagoger 
närvarande. Prata gärna hemma om att 
detta kan vara en bra tid att utnyttja. 
 
Klassföräldrar i år är Loella (Helins 
mamma), Jessica (Emmas mamma) och 
Laila (Jesper Holms mamma). 
Skolrådsrepresentanter är Fredrik (Teds 
pappa) och Maria (Linus och Maltes 
mamma). Så vet ni vilka ni kan vända er 
till. Tack till er, att ni ställer upp!  
Ha det så gott! 
Kram, Anna 
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