
 

Hej och välkomna till årskurs 3 !                     Augusti 2021 
  

Hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar och laddat upp batterierna inför 3:an !!! 

Vi börjar med att önska Ester lycka till i åk 4 och hälsar Ebba välkommen till klassen. 

  

Barnens tider i år 3 läsåret 21/22 är måndag till fredag kl. 8.20-13.30.  

Lärare som undervisar i klassen är jag själv, Agnetha Rubensson, Emma Löfgren i slöjd och 

Johan Elving i idrott. Jag startar med att jobba i klassen, men har valt att avsluta min tjänst på 

AFS i mitten på september. Jag kommer att ersättas av en ny lärare.  

Slöjden är i år på tisdagar och idrotten på torsdagar. Vi har dem i halvklass tillsammans med 

åk 2. Barnen skall ha med sig kläder och skor som är lämpade för uteidrott (se Johans brev).  

 

Årets läxdagar kommer att bli måndagar med start v.36.  

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

gång under första skolveckan. Titta igenom lådan med barnets ombyteskläder med jämna 

mellanrum. I mappen lägger jag informationspapper samt läxan. Mappen ska vara med till 

skolan varje måndag.  

 

Varannan vecka kommer röd resp. blå grupp ha slöjd. Den andra gruppen har undervisning i 

klassrummet. Varannan onsdag kommer de att gå till skogen med Agnetha. Det blir den 

grupp som inte har slöjdvecka som går.  

Röda gruppen är: Joar, Jakob, Lucia, Björn, Ines, Max, Levin, Alva, Neo, Clara och Mimmi.  

Blåa gruppen är: Milo, Vincent, Karl-Gunnar, Emma, Ebbe, Alicia, Gustav, Ida, Wilhelm, Ebba 

och Levi.  

 

Under onsdag gör vi olika uppstartsuppgifter som vanligt. Torsdag den 26 augusti kommer 

hela skolan att ha en gemensam dag där vi går till Furulundsparken och gör 

samarbetsaktiviteter. Korv med bröd och dryck serveras under dagen. Ta med egen 

vattenflaska och frukt. Tänk på oömma kläder och ”lekvänliga” skor eller stövlar om det 

regnar. Vi börjar och slutar som vanligt på skolan. På fredag kör vi igång med skolarbetet. 

  

Under första veckan kommer vi gå igenom ordningsregler och hur vi är mot varandra, så att 

vi även i fortsättningen, har en trivsam klassrumsmiljö med ett positivt arbetsklimat.  

 

Vi kommer fortsätta att skriva månadsbrev där vi berättar om vad som händer här på skolan. 

Brevet och annan viktig information finns att läsa på vår hemsida www.ahlaforsfriaskola.se  

Skicka gärna med en frukt som ditt barn kan äta vid 9.30-tiden. Det är bara färsk frukt eller 

grönsak som gäller (inte riskakor, knäckebröd, fruktstänger mm.) Vi äter lunch kl. 11:00 alla 

dagar utom måndagar då vi äter kl.10.30. 

  

På uppstartsdagen den 25/8 träffas vi ute på skolgården kl.08.20. Skoldagen slutar 13:30. 

Tyvärr kan inga vårdnadshavare följa med in pga fortsatt rådande pandemi. 

 

 

 

 

 

 

Ni är alltid välkomna att ringa oss på skolan tel:0303-740080 eller maila oss. Alla viktiga 

telefonnummer finns på skolans hemsida. Om ert barn är sjukt skall detta anmälas direkt till 

skola 24 på morgonen före kl.08.00. Vi vill också att ni ringer fritids tel: 076-282 90 12 och 

meddelar att ert barn inte kommer till skolan. Nu ser vi fram mot ett härligt läsår 2021/2022 !! 

 

Hälsningar Lena och Agnetha 

 

 

Välkomna till läsåret 21/22 

http://www.ahlaforsfriaskola.se/
tel:0303-740080

