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tors 23 Skolstart 

fre 24 Aktivitetsdag 

lör 25  

sön 26  

mån 27 Idrott ute  v.35 

tis 28 Slöjd (grön gr) 
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Välkomna tillbaka till ett nytt läsår på AFS, årskurs 5 ! 

 
Nu är vi tillbaka efter en lång härlig sommar med mycket sol och bad. Hoppas alla 

har haft en härlig ledighet. Nu skall det bli kul att köra igång igen. 

 

Nytt för detta läsår är att vi har ny rektor, Karin, nytt klassrum i paviljongen samt att 

Annika Rosén undervisar åk 5 i slöjd (igen). Eleverna kommer inte ha kvar Daniel C i 

engelska och so och inte Lena SK i bild utan jag kommer även ha dessa ämnen. För 

övrigt fortsätter de att ha Lena SK i musik, Erik i idrott, jag, Annika och Lena SK i lilla 

skapandeprofilen och Erik, Johan och Daniel i lilla idrottsprofilen. Anders kommer 

fortfarande vara med i klassen en del samt Maria och Pia-Marie kommer fortsätta 

jobba med några elever.  

 

På skolstartsdagen kommer eleverna få hem en del information. 

Kontaktuppgiftslappen är viktigt att vi får tillbaka snarast. Schemat testas de första 

veckorna, så det kanske sker någon mindre förändring. Idrotten ligger på måndagar 

och onsdagar samt profilen på fredagar. Profilval kommer att ske första skoldagen. 

Slöjden ligger även i år på tisdag eftermiddag. Vi fortsätter med samma grupper 

dock är det den gröna gruppen som börjar ha slöjd under höstterminen (samma 

grupp som hade slöjd på vt förra läsåret) och alltså slutar 15.20 på tisdagar. 

 

Under första dagen tar vi, som vi brukar, gruppfoto till skolkatalogen. Vi fotas på sista 

tiden kl.12.40. Eleverna går mellan 09.00-13.45 denna dag.  

 

På fredag har vi en aktivitetsdag i Furulund. Vi samlas på skolan kl.08.20 och går upp 

gemensamt. Vi avslutar kl.13.00. Kläder efter väder gäller denna dag. Vi blir 

serverade korv och bröd. Tag med vattenflaska och ev. frukt.  

Fr o m måndag kör vi efter schemat. 

 

Boka in måndag den 3/9 kl.18-19 för föräldramöte. 

 

Har ni frågor eller funderingar, maila eller ring. 

    Hälsningar Lena 


