
Må nådsbrev september 

Nu är läsåret äntligen igång igen. Den första skolveckan har rullat på bra, ny klass, nytt klassrum, ett 

par nya lärare och en helt ny elev i klassen, välkommen Rebecka!  

Nu har eleverna varit i Stenhagen och haft moderna språk för första gången. Halva klassen stannade 

kvar i Stenhagen och hade hemkunskap medan den andra halvan åkte tillbaka till Ramsta och hade 

två halvklasstimmar. Den första dagen i Stenhagen gick väldigt bra, vi båda (Frida och Joachim) följde 

med eleverna och såg till att de kom rätt. Hemkunskapen var också lyckad och eleverna nöjda. Vi 

passade även på att besöka biblioteket och lånade böcker. Eleverna lånade två böcker, en att läsa 

hemma och en att läsa i skolan. 

Torsdagen den 1/9 är det dags för terminens första skogsdag. I år kommer sexorna vara i skogen 

tillsammans med femmorna. Kom ihåg kläder efter väder samt vattenflaska. 

Nästa vecka, fredag 2/9 är det dags för den årliga Ramstadagen. På Ramstadagen anordnar och håller 

sexorna i roliga aktiviteter för alla de yngre barnen på skolan. Planeringen är i full gång och vi hoppas 

på en lyckad dag.  

Onsdag den 7/9 är det dags för föräldramöte. Vi kommer då att gå igenom lite nödvändig 

information samt berätta om kunskapskrav, betyg och bedömning och mycket mer. Separat inbjudan 

kommer inom en snar framtid. 

Fredagen den en 16/9 har det blivit dags för Skoljoggen igen.  Skoljoggen är Sveriges i särklass största 

motionslopp och vi brukar delta varje år. Vi kommer att tävla klassvis. Vilken klass springer flest varv i 

snitt i skolskogen? Vi kommer att räkna ut hur långt vi tillsammans på skolan har sprungit 

tillsammans under dagen.  Ta med löparskor, vattenflaska och kläder som är sköna att springa i. Det 

är frivilligt ombyte under dagen! Omklädningsrummen står öppna. Extrakläder är bra att ha med då 

man utöver svettig, kan bli både smutsig eller blöt. Skoljoggen arbetar också med välgörenhet i form 

av springslanten. Mer information om springslanten och om man har lust gör för att bidra kommer 

att finnas på skolans hemsida när det närmar sig skoljoggen. 

 

Viktiga datum:  

Torsdag 1/9 Skogsdag, ta med kläder efter väder och vattenflaska. 

Fredag 2/9 Ramstadagen, kläder efter väder. 

Onsdag 7/9 Föräldramöte, 18.00-19.00. 

Fredag 16/9 Skoljoggen, ta med träningskläder och vattenflaska. 

Tisdag 27/9 Skogsdag, ta med kläder efter väder och vattenflaska. 

Fredag 30/9 Studiedag, eleverna är lediga. Nytt månadsbrev läggs ut. 

Vänliga hälsningar Frida och Joachim. 


