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Skoljogg schemabrytande efter 

lunch. Eleverna försöker komma 

ombytta till skolan. Skoldagen 

slutar när eleven gått i mål. 
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Hej! 

 

Tiden går fort och nu är det redan snart höst! 

 

Vi vill påminna om att lappen med 

kontaktuppgifter MÅSTE komma in så fort 

som möjligt.  

 

Vi följer kommunens riktlinjer för 

föräldramöte och utvecklingssamtal; 

 

Det gör att höstens föräldramöte är inställt. 

Istället så kommer vi att skicka ut information 

som vi önskar att ni läser igenom innan 

utvecklingssamtalet.  

 

Vi kommer att erbjuda utvecklingssamtal som  

kommer att ske i huvudsak under vecka 38. 

Dessa kommer då att ske via Meet eller via 

högtalartelefon på bokade tider. Vi och eleven 

kommer att vara på plats på skolan och 

vårdnadshavare deltar i samtalet hemifrån eller 

från arbetsplatsen.  

 

Meet finns i googlepaketet och är ett 

videosamtal. Vi bokar och skapar ett rum för 

mötet och skickar sedan koden för mötet till 

berörda parter.  

 

Bokning av utvecklingssamtal sker precis som 

förra året via kalender.se. 

 

Skoljoggen kommer att gå av stapeln den 4/9. 

Det kommer att bli schemabrytande under 

eftermiddagen.  

 

Vi hade bokat in en utflykt till Onsala 

Rymdobservatorium nu i månadsskiftet. Den 

blir tyvärr inställd, men vi försöker komma dit 

till våren istället.  

 

Vi har skapat ett rum i classroom som heter 

”Våran 8” som alla elever i klassen har tillgång 

till. Där kommer vi att lägga ut allmän 

information som rör klassen. Tanken är att alla 

vårdnadshavare också ska få tillgång dit. 

 

Ha det bra!  

 

Anna & Agnetha 


