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Hej där hemma! 

Nu har de första veckorna i årskurs 1 passerat och vi 

har hunnit lära känna varandra och klassrumsmiljön 

lite bättre. Det är en härlig klass där vi upplever att 

barnen är delaktiga och vågar ta plats.  

 

Vi har arbetat med klassrumsklimatet och vilka 

regler som gäller på skolan/i klassrummet samt hur 

trafiken är runt skolmiljön. I september kommer vi 

fortsätta med detta samt börja arbeta kring hösten.  

 

I svenskan kommer vi bland annat starta arbetet med 

veckans bokstav samt fortsätta läsa varje dag, både 

enskilt och högläsning. Läxa kommer lite längre 

fram, vi återkommer om det.  

 

I matematiken kommer vi fortsätta arbetet med talen 

0-5, fler/färre och likhetstecknets betydelse.  

 

En extra påminnelse om att regelbundet se över 

barnens ytter- och extrakläder nu när vädret snabbt 

växlar mellan sol, regn, varmt och kyligt! 

 

Tisdagen den 8 september är det Skoljoggen och vi 

springer för världens barn. För mer information se 

separat utskick från idrottslärarna. Vi startar dagen i 

klassrummet som vanligt och går gemensamt till 

Furulund.  

 

Tyvärr blir det inget föräldramöte än på ett tag på 

grund av COVID-19. Lära-känna-

samtal/utvecklingssamtal kommer ske via telefon 

eller något digitalt program. Vi återkommer om det. 

Vill också passa på att påminna om reglerna kring 

COVID-19, att vårdnadshavare ska undvika att gå in 

på skolan.  

 

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 anmäler du alltid till Skola24. 

Viktigt att du anmäler varje dag ditt barn är hemma. 

Ring även till fritids; 076- 282 90 12 om ditt barn 

har morgonfritids, annars kan ni maila mig: 

cecilia@ahlaforsfriaskola.se.  

Hälsningar Cecilia och Carina 
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