
 

 

                                                                       Augustibrevet årskurs 1  

                                            Hej och välkomna till årskurs 1! 

Jag heter Lena Rhodén Andersson och ser fram emot att bli klasslärare, för era barn i årskurs 1. Jag har 

arbetat som lärare sedan januari 2005 och tycker att det är ett roligt och stimulerande yrkesval. Jag bor 

tillsammans med min man här i Alafors. Vi har två vuxna döttrar som flyttat hemifrån. Våra största 

intressen är olika sporter, skogen  mm. 

 Nu är det dags, för er barn, att börja i årskurs 1. Detta känns roligt och spännande! 

Info om skolstarten: Varmt välkomna till skolan, onsdagen den 21 augusti kl.08.20. Vi samlas ute på 

gården för att klippa bandet till skolans 14:e läsår. Sedan går vi till vårt klassrum, som är i paviljongen 

uppe på gården. 

Barnens skoltider är kl. 8.20 -13.30, varje dag. Klockan 13.30 går de hem eller så tar fritids över. 

Övriga lärare som undervisar i klassen är, Lena Sannerstig-Kröyer i musik, Johan Elving i idrott samt 

Margareta Olsson, spec. Vi kommer också att ha resurser från fritids. 

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

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

I skivande stund är inte schemat helt klart. Så fort det är klart, kommer det hem samt läggas på 

hemsidan. Under resten av augusti kommer vi att jobba med att lära känna varandra, 

samarbetsövningar mm. Vi kommer att läsa efter schemat fr o m september månad. 

Under första tiden går vi igenom skolans gemensamma ordningsregler, om hur vi skall vara mot 

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

kommer också att prata om skolans likabehandlingsplan. Läs gärna igenom likabehandlingsplanen 

som ligger på hemsidan. 

Torsdagen den 22 augusti är det samarbetslekar tillsammans med hela skolan i Furulund. Vi kommer 

att gå klassvis och göra övningarna. Tänk på att ha kläder efter väder. Skolan serverar mat under dagen 

men tag gärna med en vattenflaska. 

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

vi gör och vad som händer. Brevet skickas till er mail, samt finns att läsa tillsammans med annan 

viktig information på vår hemsida www.ahlaforsfriaskola.se.  

Hör gärna av er om det är något ni undrar över, ni är alltid välkomna att ringa mig på skolan. Aktuella 

telefonnummer finns på skolans hemsida.  

Om ert barn är sjukt är det viktigt att ni anmäler till skola 24 på morgonen före kl.08.00 samt mailar 

mig :  lena.r@ahlaforsfriaskola.se.  

Välkomna på föräldramöte torsdagen den 5 september kl.18.00 i klassrummet.  

                 Vi ser fram emot ett givande samarbete tillsammans med barn och föräldrar!       

                                           

Vänliga hälsningar från  

Lena, Dejan, Jimmy, Maggan, Lena SK och Johan 

http://www.ahlaforsfriaskola.se/
mailto:lena.r@ahlaforsfriaskola.se


 

 

 

  

 

                                                      

 
  

 

 

  


