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Hej! 

Med detta vårt första månadsbrev 

vill vi hälsa alla elever och föräldrar i 

7:1 hjärtligt välkomna till högstadiet. 

😊 

Inför varje månadsstart kommer vi 

att mejla hem ett månadsbrev där vi 

skriver in alla prov, inlämningar och 

aktiviteter som är kända för oss i 

skrivandets stund. Det är en klok idé 

att sätta upp brevet på kylskåpet, 

för att efterhand kunna fylla i 

ytterligare information som kan 

komma in under månaden. 

Ett komplement till månadsbrevet är 

Google Classroom, där alla 

ämneslärare regelbundet fyller i 

läxor och andra väsentligheter i sitt 

ämne. Ni kommer inom kort att få 

mer info och en inbjudan till detta 

forum. 

 

Andra skoldagen, den 24:de, kommer 

vi att ha en samarbetsdag på 

Furulund. Det är bra att vara klädd 

efter väder och ha bekväma skor 

samt gärna ha med en vattenflaska 

och någon frukt. 

 

Vi meddelar redan nu att ni är 

välkomna på föräldramöte den 4:de 

september i Medborgarhuset, så att 

ni kan boka in er på detta datum. Alla 

ämneslärare och rektor kommer att 

finnas på plats och vi kommer att gå 

igenom en hel del information, som är 

viktig för er, så det är väldigt bra 

att alla vårdnadshavare har 

möjlighet att komma. Efter 

samlingen i Medborgarhuset, kommer 

vi att fortsätta föräldramötet i vårt 

hemklassrum på skolan, där vi 

inriktar oss på information som 

gäller enbart vår klass. 

 

Slutligen tänkte vi klassföreståndare 

presentera oss lite kort…  

Jag, Anna, har arbetat här sedan 

skolan startade 2006 och undervisar 

på högstadiet i tyska och engelska. 

Jag bor i Älvängen med min make 

Björn och våra två pojkar, Linus och 

Nils. 

Jag, Agnetha, har arbetat på skolan 

sedan 2012 och undervisar i Hem- 

och Konsumentkunskap. Många av er 

har träffat mig inom 

fritidsverksamheten. Jag bor i Nol 

med min make Erik och vi har två 

vuxna barn, som inte längre bor 

hemma. 

Om det är något ni undrar eller vill 

meddela oss, så är det bara att 

mejla: 

Vi ser fram emot att snart träffas!  

Mvh Agnetha och Anna 
anna@ahlaforsfriaskola.se 

agnetha@ahlaforsfriaskola.se 
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