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perspektiv. 
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sön 30  

 

 

 

 

 

 

Hej föräldrar i åk 9, 

 

Då går vi in i september månad. Vi vill börja 

med att berömma era barn för deras planering, 

engagemang och genomförande av 

aktivitetsdagen som vi hade i Furulund. 

Samtliga lärare har berömt hur väl de 

instruerade och tog hand om de yngre eleverna. 

Var stolta! 

 

Överlag tycker vi att terminen har börjat 

positivt. Eleverna verkar studiemotiverade och 

lyssnar riktigt bra. Mycket glädjande! 

 

Den 4:e september håller vi först ett 

gemensamt informationsmöte för hela 

högstadiet och därefter får 9:ornas föräldrar 

stanna kvar för att få information från vår nya 

syokonsulent Amir. Han kommer delge er 

information om gymnasievalet. På 

föräldramötet kommer vi också ge ut vissa 

blanketter samt ge er möjlighet att boka 

enskilda samtal med Amir under hösten. Ni 

kommer också att få boka tid för 

utvecklingssamtal som kommer att genomföras 

vecka 37-38.   

 

Den 18:e september åker vi till konserthuset i 

Göteborg för att se en föreställning klockan 11. 

Vi håller också på att försöka få till ett 

studiebesök på något företag samma dag. Vi 

har fått in flera bra tips på  företag vi kan 

besöka, men tar gärna emot ännu fler.  

 

Vi uppmanar er att hålla utkik på google 

classroom  (låna elevernas inlogg) då fler 

uppgifter kan tillkomma. För tillfället var detta 

all info vi kan erbjuda. Har ni några frågor så 

tveka inte på att höra av er! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Annika och Alexander 

 

 

 

 

 


