
Junibrevet 2021 

Hej på er! 

Så var det dags för junibrevet som även är det sista brevet för årskurs 1. Tiden 

har gått fort men oj vad roligt vi haft tillsammans med era fantastiska barn!  

Det är så roligt att få vara med när barnen skiner upp av att lyckas med 

något de kämpat med eller att få diskutera alla frågor och funderingar som 

dyker upp under dagarna. Vi har lärt oss massor, både barn och vuxna! 

Alla utvecklingssamtal är klara och ni har fått barnens IUP men ännu inte 

omdöme för årskurs 1. Dessa skickar jag digitalt under veckan som kommer.  

Nu är det inte många dagar kvar till skolavslutning och ett efterlängtat 

sommarlov. Denna vecka arbetar vi på ungefär som vanligt men fokuserar på 

att avsluta saker som vi gjort under ettan. Nästa vecka, 23, ser lite annorlunda 

ut.  

På måndag, 7 juni, har vi friluftsdag på Furulund. Skolan serverar lunch denna 

dag men barnen behöver ha vattenflaska och frukt med sig då vi kommer 

vara ute hela dagen. 

På onsdag, 9 juni, kommer vi städa och göra iordning inför avslutningen så 

det är bra om barnen har en rymlig väska eller påse med sig så de kan få 

hem alla sina saker.  

Skolavslutningen är på torsdagen, 10 juni, klockan 8.20-10.30. Tyvärr blir 

avslutningen likt förra årets på grund av rådande pandemi. Det innebär att 

inga vårdnadshavare får vara med på avslutningen utan vi firar klassvis på 

skolan med barn och pedagoger. Skolan bjuder på glass denna dag. Det 

serveras ingen lunch men förstärkt mellanmål för de barn som stannar på 

fritids efter 10.30. Vi får försöka hjälpas åt att förhindra trängsel på 

parkeringen/vid grinden när många hämtas samtidigt.  

Äntligen har sommaren kommit och vi önskar att Ni smörjer in era barn 

hemma då vi är ute en hel del mitt på dagen.  

 

Ser fram emot att ses i höst igen så hoppas vi att situationen med pandemin 

ser annorlunda ut. Innan dess tackar vi för ett fint samarbete detta läsår och 

önskar Er en härlig sommar – njut av bad, glass, sol och många lässtunder 

tillsammans. Jag bifogar en kort text om sommarlovsläsning med lite tips och 

verktyg till Er vuxna för att hjälpa barnen att hålla läsningen igång även under 

ledigheten.  

Vänliga hälsningar  

Cecilia och Carina 


