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Välkomna till årskurs 1. Hoppas att ni har haft en riktigt skön
sommar. Tänk vad sommarlovet har gått fort, sol bad och
massor av upplevelser. Nu är det dags att börja igen vilket
känns roligt och inspirerande.
Vi startar onsdagen den 19 augusti kl. 9.10 nere vid grinden.
Pga rådande omständigheter med COVID-19 kan
vårdnadshavare ej medfölja in. Dagen avslutas kl.13.45.

v.35

Barnens tider är måndag-fredag 8.20 -13.30. Vi börjar och
slutar alltid i klassrummet, som ligger i matsalsbyggnaden.
Varje torsdag har vi idrott. Idrotten kommer tillsvidare att ske
utomhus så tänk på lämpliga kläder och skor den dagen.
Våra pedagoger i klassen är: kf; Cecilia Olsson – Larsson
Resurs; Carina Rundberg och spec.resurs; Suzanne
Lindström. Lena Sannerstig-Kröyer undervisar i musik och
Johan Elving i idrott.
Det är bra om barnen har med sig inneskor, regnkläder,
stövlar och ombyteskläder så fort som möjligt. Det är bra om
alla kläder, skor och stövlar är namnade. Vill ni skicka med
ert barn en frukt eller grönsak att äta under dagen, går det bra.

v.36

Den första tiden kommer vi att arbeta med samarbetsövningar
av olika slag. Vi kommer även prata om ordningsregler och
om hur vi ska vara mot varandra så vi får ett positivt
arbetsklimat.
Torsdagen den 20 augusti har hela skolan en gemensam dag
där vi tillsammans går upp till Furulund och prövar olika
samarbetsaktiviteter. Mat serveras på Furulund. Skicka med
barnen något att dricka samt en frukt/grönsak. Tänk på
oömma kläder.
Vi kommer att gå ut med barnen varje vecka till skogen så vi
vill att alla barn har regnkläder och stövlar i skolan.
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. Brevet och annan
viktig information finns att läsa på vår hemsida
www.ahlaforsfriaskola.se
Hör gärna av er om ni undrar över något. Ni är alltid
välkomna att maila mig: cecilia@ahlaforsfriaskola.se eller
ringa till skolan; 076- 282 90 12 /exp.0303- 74 00 80.
Om ditt barn är sjukt mailar du mig:
cecilia@ahlaforsfriaskola.se och anmäler alltid till Skola24.
Thore Skånberg har inloggningsuppgifter.

Vänliga hälsningar från Cecilia och Carina

