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Hej! 

Nu känns det att hösten är på väg! Det blir 

mörkare på både mornar och kvällar. 

 

Från och med i morgon, 30 september, 

kommer eleverna att ha idrott inomhus i 

Himlaskolans idrottshall. Denna första gång 

har de elever som vill, möjlighet att ta sällskap 

med Johan, idrottsläraren, till idrottshallen. De 

som vill gå med honom samlas vid grinden 

08:00. Det är viktigt att eleverna har 

gympaskor och kläder att byta om till. De ska 

även ha med sig så att de kan duscha efter 

lektionen. 

 

Jag har nu haft samtal med alla er föräldrar. 

Jag kände att samtalen, trots att de var 

annorlunda, var väldigt givande. Många elever 

hade med sig sin påskrivna IUP idag men för 

de som inte hade det kommer här en 

påminnelse.  

 

I skolan arbetar vi på för fullt. I NO:n jobbar vi 

nu med människokroppen, vilket eleverna 

tycker är spännande. Eleverna bör dessutom 

snart ha koll på allt som rör ekonomi då vi 

under några veckor arbetat med detta i 

samhällskunskapen. 

 

Det finns många som behöver bli säkrare på 

tabellerna och tiden i skolan räcker inte till för 

att hinna träna så mycket som behövs. Det 

finns många bra appar som eleverna kan 

använda. Jag hoppas att ni kan hjälpa era barn 

så att de kan få möjlighet att träna hemma.  

 

Jag påminner om vikten att hämta skolarbete 

då eleverna är hemma på grund av sjukdom. I 

och med att man ska vara hemma ytterligare ett 

par dagar för att vara på säkra sidan blir 

frånvaron ofta längre och det är lätt att komma 

efter. 

 

I slutet av månaden kommer ett skönt höstlov. 

Vi lärare kommer att vara på skolan en del då 

vi har studiedagar. 
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