
             
 

             
                                          Hej och välkomna till årskurs 3!                     Brevet hem i augusti årsk. 3 

 

 

Hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar. Sommarlovet gick i rasande fart och nu är det dags att 

börja igen. Jättekul! Tack för den fina sommarpresenten! 

 

Barnens tider är ;måndag, (tisdag) onsdag  torsdag och fredag  kl. 8.20-13.30 förutom tisdag, då slutar 

barnen 13.40 Lärare som undervisar i klassen är Rebecka Fryxelius i slöjd, Lena Sannerstig-Kröyer i 

musik samt Johan Elving i idrott. Agnetha Rubensson som är lärare kommer att vara resurs i klassen. 

Slöjden är varannan torsdag. Vi har idrott i varje måndag f m. Röd grupp börjar på morgonen och 

sedan är det Blå grupps tur att röra på sig.   Barnen skall ha med sig kläder och skor som är lämpade 

för uteidrott de första veckorna. Idrottsläraren meddelar när det är dags för att ha idrott inomhus. 

 

Det är bra om barnen har med sig inneskor, regnkläder, stövlar och ombyteskläder någon gång under 

första skolveckan. Titta gärna igenom påsen med barnets ombyteskläder varje vecka. 

I mappen lägger jag informationspapper samt läxan. Jag är väldigt tacksam om ni skriver er signatur 

på samtliga läxor. Jättebra om ni namnar alla kläder, tack ! 

 

Den första tiden kommer vi att arbeta samarbetsövningar av olika slag. Torsdagen den 22 augusti 

kommer hela skolan att ha en gemensam dag där vi går till Furulundsparken och prövar på olika 

aktiviteter. Mat serveras under dagen. Medtag gärna något att dricka. Tänk på oömma kläder och 

”lekvänliga” skor eller stövlar om det regnar. Vi börjar kl. 8.20 i skolan och slutar som vanligt 13.30.  

 

Under första veckan kommer vi också att gå igenom ordningsregler och hur vi skall vara mot varandra 

i klassrummet så att vi får en trivsam klassrumsmiljö med ett positivt arbetsklimat.  

Varje månad skriver jag ett brev där vi berättar om verksamheten i skolan Det blir information om vad 

vi gör, hur vi gör och syftet med olika arbeten. Vi vill gärna informera er som föräldrar om vårt 

fortlöpande arbete så att ni kan följa ert barns skolgång. Brevet och annan viktig information finns att 

läsa på vår hemsida www.ahlaforsfriaskola.se  

 

Välkomna på föräldramöte torsdagen dagen den 12 september kl.18.00. Maila gärna mig hur många 

ni kommer från varje familj och skriv om det är något som du vill att vi skall ta upp på mötet.  

Jag kommer att informera om nationella prov i årskurs 3, samt att berätta om hur vi arbetar under 

läsåret. 

 

Hör gärna av er om det är något ni undrar över. Ni är alltid välkomna att ringa mig till skolan 

0762829012(fritids) så kan jag ringa upp och vi kan bestämma tid för ett möte.  

 

Om ert barn är sjukt skall detta anmälas direkt till skola 24 på morgonen. Jättebra om du även mailar 

mig suzanne@ahlaforsfriaskola.se  

Läxläxan blir till varje onsdag (se läxpapper) 

Matteläxan delas ut varje måndag och lämnas in på fredag. 

 

 

                                             Vänliga hälsningar från Suzanne o Agnetha  
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