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Hej och välkomna till vårterminen 2019 ! 
Hoppas alla har haft ett skönt och vilosamt 

jullov och laddat batterierna inför våren. 

Jag är tillbaka på heltid och hoppas att det 

går bra! Anders, Maria och Ola är kvar som 

resurser, vid olika tillfällen. 

 

Det som är annorlunda under vårterminen är 

att vi nu byter slöjdgrupp, slöjddag och 

slöjdlärare. Det är den gula gruppen som nu 

har slöjd, den ligger sist på onsdagar (istället 

för tisdag) och de kommer att ha Katarina 

Lund som lärare. Katarina har jobbat hos oss i 

ett par år, och undervisar mest på 

högstadiet. 

 

Vi kommer fortsätta att ha engelskaläxa 

varje vecka med skriftligt läxförhör på 

fredagar.  

Vi kommer också köra igång en 

intensivperiod med 

multiplikationstabellträning. Eleverna tränar 

hemma samt om de får tid över här i skolan. 

Även det förhöret sker på fredagar.  

 

Vi kommer att köra igång med 

utvecklingssamtalen inom kort, och då först 

med de 7 som inte fick något samtal i höstas. 

Sedan kommer samtalen läggas ut under en 

lite längre period denna gång. Ni kommer 

också bli kallade till ett föräldramöte så 

småningom. Vet inget datum i skrivande 

stund.  

 

Förhoppningsvis kommer vi kunna ha en 

friluftsdag i skidbacken snart. Var 

uppmärksam på mailen då det ofta blir kort 

varsel till dessa dagar.  

 

Årets upplevelseresa kommer att ske i juni 

månad och gå till Vårhaga Sommargård. 

Mer info kommer så småningom. 

 

Torsdag den 31/1 har vi på mellanstadiet en 

temadag som handlar om bl a vänskap. 

Vanliga tider gäller för denna dag. 

 

Vi ser fram emot en trevlig och lärorik 

vårtermin tillsammans med era barn! 

  

Hälsningar 

 Lena, Anders, Maria och Ola 

 


