
                                                                            

        

    Augustibrevet 2020 

Hej och välkomna till FSK! 

Hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar. Tänk vad fort sommarlovet har gått, sol 

bad och massor med roliga upplevelser. Nu är det dags att börja i förskoleklassen vilket 

känns roligt och inspirerande. 

Här kommer lite info om skolstarten: Vi startar kl. 8.20 vårt skolår ute på skolgården där en 

vårdnadshavare får vara med. När kl. är ca 8.45 kommer pedagoger och elever gå in i vårt klassrum 

och där starta vår samling på mattan och då har vi sagt hej då till föräldrarna ute på skolgården. 

Första skoldagen slutar 13:30. 

Barnens tider är kl. 8.20- 13.30. Lärare som undervisar i klassen är Lena Sannerstig-Kröyer 

(musiklärare) och Johan Elving (idrottslärare). Emelie Petersson arbetar tillsammans med mig i 

klassen. 

Det är bra om barnen har med sig inneskor, regnkläder, stövlar och ombyteskläder redan under första 

skolveckan. Titta gärna igenom påsen med barnets ombyteskläder varje vecka. I mappen finns läxan 

eller meddelanden från oss, samt där ni kan lägga meddelanden till mig eller fritids. Viktigt att 

mappen är med varje dag. Vi har två fruktstunder under skoldagen, en på förmiddagen och en på 

eftermiddagen. Man får ta med en frukt eller en grönsak, om man vill. 

Under första veckan kommer vi att prata om ordningsregler om hur vi skall vara mot varandra i 

klassrummet, så att vi får en trivsam klassrumsmiljö med ett positivt arbetsklimat. Vi kommer även 

att arbeta mycket med att lära känna varandra och få ihop gruppen. Vi kommer också att prata om 

likabehandlingsplanen. Läs gärna igenom likabehandlingsplanen som ligger på hemsidan. 

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. Jag vill gärna informera er 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. 

Vi kommer att ha ett föräldramöte tisdagen den 1 september kl. 17.30. Vi kommer att vara ute. 

Hör gärna av er om det är något ni undrar över, ni är alltid välkomna att  

ringa mig till skolan efter kl. 14.00 eller maila mig. 

 Om ert barn är sjukt är det viktigt att ni ringer direkt till fritids på morgonen på  

telefon nr 0762-829012 och anmäl även ditt barn på Skola 24.  

Ser fram emot ett givande samarbete tillsammans med barn och föräldrar! 

Vänliga hälsningar från  

Emelie och Jill 

 

http://www.ahlaforsfriaskola.se/

