
                                                                                                                                                                                           

                                           Hej och välkomna till årskurs 1!                            Augusti och september brevet hem 

                               Nu  är det dags att börja i årskurs 1, vilket känns roligt och inspirerande! 

         Här kommer lite info om skolstarten: 

         Varmt välkomna till klass 1 onsdagen den 25 augusti kl.8.20. Tyvärr kan vi i rådande pandemitider inte            

erbjuda föräldrar att vara med i klassrummet. 

        Barnens tider i skolan är kl.8.20-13.30 måndag -fredag. Vi börjar och slutar alltid i klassrummet. 

         Lärare som undervisar i klassen är lärare; Suzanne Lindström arbetar som resurs tisd. onsd. torsd och             

Anna Johansson arbetar som idrottslärare. Idrotten är på måndag fm. varje vecka. Barnen kommer att ha 

uteidrott den första tiden och Anna meddelar när det är dags att vara inne. 

      På fredagar kommer en grupp vara ute i skogen och lära sig om naturen varannan vecka. Barnen är ute i 

skogen och arbetar med att undersöka och upptäcka vad som finns i naturen. 

 Torsdagen den 26 augusti har vi samarbetslekar tillsammans i Furulund. Tänk på kläder efter väder.        

Skolan serverar mat under dagen men tag gärna med en frukt och vattenflaska. 

        Det är bra om barnen har med sig inneskor, regnkläder, stövlar och ombyteskläder någon gång under        

första skolveckan. Titta gärna igenom påsen med barnets ombyteskläder varje vecka. I mappen kommer    

läxan att finnas. Vi är väldigt tacksamma om ni skriver er signatur på samtliga läxor. Tack! 

       Under första veckan kommer vi att prata om ordningsregler om hur vi skall vara mot varandra i        

klassrummet så att vi får en trivsam klassrumsmiljö med ett positivt arbetsklimat. Vi kommer också att     

prata om likabehandlingsplanen. Läs gärna igenom likabehandlingsplanen som ligger på hemsidan. 

       Varje månad skriver vi ett brev där vi berättar om verksamheten i skolan Det blir information om vad vi    gör, 

hur vi gör och syftet med olika arbeten. Vi vill gärna informera er föräldrar om vårt fortlöpande arbete så  att 

ni kan följa ert barns skolgång. Brevet och annan viktig information finns att läsa på vår hemsida 

www.ahlaforsfriaskola.se.  

       Hör gärna av er om det är något ni undrar över, ni är alltid välkomna att ringa till skolan telefon nr:             

076- 282 90 12 (Fritids) 

        Om ert barn är sjukt är det av yttersta vikt att ni anmäler till Skola 24 direkt på morgonen.                        

Ring även fritids, tack ! 

        Välkomna på föräldramöte  15 sept.kl.18. 00-19.00 i klassrummet.  

       Vi ser fram emot att informera om vårt arbete i klass 1 samt att träffa en vårdnadshavare från varje familj. 

Vi ser fram emot ett givande samarbete tillsammans med barn och föräldrar!      

Vänliga hälsningar från    

Gisela gisela@ahlaforsfriaskola.se och Suzanne  suzanne@ahlaforsfriaskola.se 

http://www.ahlaforsfriaskola.se/
mailto:gisela@ahlaforsfriaskola.se

