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Hej på er därhemma. 

 

Så var det redan dags för oktobers månadsbrev, 

oj vad tiden går… 

 

Utvecklingssamtalen är nästan färdiga, några 

valde att vänta till våren-21. (Det var 

spännande med Google Meet som ibland 

fungerade utmärkt och ibland sådär, men 

övning ger färdighet..) 

Vi kommer sammanställa påtalade önskemål 

och delge våra lärarkollegor. 

 

Och om ni glömt att läsa dokumentet med 

skolans regler vill vi påminna er om att göra 

det, tillsammans med er ungdom! Den är lite 

reviderad från förra året. 

 

Men vi börjar lite innan med den valbara 

friluftsdagen nu på måndag (28/9) då eleverna 

skall vara klädda efter väder och aktivitet. När 

jag tittar på yr.no nu så visar det inget regn på 

måndag, hoppas det håller i sig. 

Medtag matsäck för hela dagen.  

Skoltid: 9-13.30 ca (inget finlir) 

 

 Med anledning av att våra elever snart 

börjar 15 år och har många kompisar 

som har moppar så kommer NTF och 

besöker oss. De kommer prata och 

diskutera kring moppevett, grupptryck 

vid moppeåkning mm med våra 

ungdomar. 

 

 Studiebesöket på Lindholmen handlar 

om att gemensamt bygga en hållbar 

framtid: stadsutveckling och 

produktion. Vi åker i skolans bussar. 

 

Kom ihåg att logga in på ¨Våra 8or¨ på Google 

Classroom. Be även att få tillgång till era barns 

ämnesklassrum där. Då kan ni hjälpa dem att 

ha koll på viktiga datum, inlämningar osv.  

Bra, va? 

 

Vi önskar två klassföräldrar, det är ju sådant 

som tas upp på föräldramöten, men nu får det 

ske här. Vilka känner sig manade? Kanske 

några som inte varit klassföräldrar från fsk-

7an? Grunna lite och återkom till oss, tack. 

 

                                               

 

Mvh Anna och Agnetha 
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