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Månadsbrev september 
 

Nu har vi kommit igång och det har blivit en mycket bra start. Det är en ganska stor omställning att 
börja ettan med mer jobb och bara lek på raster, men det har fungerat bra.  
 
Vi som undervisar alla elever i ettan är Lena Landgren (svenska, idrott), Karin Back (SO, NO, engelska, 
bild) och Louise Bernström (matematik). Lena och Karin arbetar med alla elever alla dagar och Louise 
alla dagar utom onsdagar. Vi har även hjälp av Elisabeth Rääs några lektioner i veckan. Kerstin 
Jardhagen är musiklärare. Kärsti Sandgren Nygren (speciallärare) är också knuten till klassen. (De 
ämnen som står inom parentes är de ämnen som vi är huvudansvariga för). 
 
Det har kommit en ny elev till årskurs 1. Vi hälsar Dennis och hans familj välkomna! 

Schema 

Alla skoldagar börjar 8:45 och slutar 13:50. Eleverna har förmiddagsrast 10:05-10:25. På den rasten 
kan de som vill äta medhavd frukt/grönsak. (Citrusfrukter måste tas med färdigskalade. Dels för att 
barnen ofta annars inte hinner med någon annan aktivitet på den rasten. Dels för att Karin ibland får 
andningssvårigheter av citrusskal.) Vi äter lunch 11:30-12:00 och därefter är det rast till 12:35. 
Idrotten är på tisdagar. 

Svenska/matematik 

Nytt för i år är att skolverket har beslutat om kunskapskrav i svenska och matematik som ska uppnås 
i slutet av årskurs 1. Till detta har det kommit ett bedömningsstöd som är obligatoriskt för alla skolor 
att använda både på höstterminen och på vårterminen. Vi kommer därför att lägga mycket tid under 
svenskan och matematiken på att göra dessa tester enskilt med alla elever under augusti och 
september. Vi kommer att berätta mer om kunskapskraven på föräldramötet.  

Idrott och hälsa 

Vi har idrott på tisdagar och i början av terminen är det alltid utomhusidrott. Vi går endast in om det 
är åska och hällregn. Det är därför viktigt att ha kläder efter väder när hösten kommer. Jag meddelar 
när vi byter till inomhusidrott. Jag har pratat med alla elever om att de ska träna hemma på att ta 
ansvar för att packa sina idrottssaker och sedan be föräldrarna om hjälp för att se om det blev rätt. 
Låt gärna barnen skriva en packningslista. De ska ha med sig tröja (jacka), byxor, skor, handduk, 
stumpor, underkläder och eventuellt vattenflaska. Kom ihåg att märka allt, även skor och 
underkläder. /Lena 

Läxor 

Vi kommer under den närmaste tiden börja med läxor i svenska och matematik. Läxorna kommer att 

skickas hem med eleverna. Fråga gärna ditt barn om läxan så att den inte glöms bort i väskan. 

Ramstadagen 

Fredagen den 2 september anordnar eleverna i åk 6 den traditionsenliga Ramstadagen. Eleverna går 

klassvis runt mellan olika stationer där de får lösa uppdrag och tävla mot varandra. Det är såklart 

hemliga stationer in i det sista men oömma kläder anpassade för utomhusaktiviteter är allra bäst.  

Skolskogen 

Vår första dag i skolskogen kommer att vara måndagen den 5 september. Eleverna får ta med sig en 

liten matsäck med t ex frukt, smörgås och dryck. (Vi äter lunch också). När vädret blir kallare kan det 
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vara gott med något varmt att dricka. Kom ihåg att inga nötter får förekomma inom skolområdet. Vi 

är ute oavsett väder så det är viktigt med varma och funktionella kläder. Alla måste alltid ha med 

ombyteskläder.  

Föräldramöte 

Tisdagen den 6 september kl. 18:00 är ni välkomna på föräldramöte i det klassrum som finns vid 

ingång B. Vi avslutar senast 19.30.K 

Karin är överkänslig mot en del konstgjorda dofter, och uppskattar därför att ni föräldrar kommer 

oparfymerade till olika skolbesök. 

Bokbussen 

Bokbussen kommer komma till skolan under läsåret. Vi återkommer med datum och mer information 

när vi fått datumen bekräftade.  

Månadsbrev 

Månadsbreven kommer att läggas ut på hemsidan sista fredagen varje månad.  

Luskamningshelg 

Helgen 27-28/8 är det luskamaningshelg. Se information på hemsidan.  

Ledighetsansökan 

Ni hittar blanketter för ledighetsansökan på hemsidan. Kom ihåg att båda vårdnadshavarna måste 

skriva under. 

Frånvaroanmälan 

Frånvaroanmälan sker till Skola 24 på telefonnummer 0515-777 601 före klockan 8:00. (Om ni av 

någon anledning blir försenade med att ringa skola 24, så ring och meddela skolexpeditionen också, 

och gör därefter anmälan även på skola 24.) Observera att anmälan måste göras varje dag som 

eleven är frånvarande. 

Skoljoggen 

Fredagen den 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. /Tobias 

Egna pennor 

Vi har fått en förfrågan om eleverna får ta med egna pennor. Vår gemensamma erfarenet är att det 

brukar ställa till problem i undervisningen, så era barn får hålla sig till det material som skolan håller 

med. 

Hälsningar Karin, Lena & Louise 
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