
Februari/Mars 2019 

Vänliga hälsningar Samuel & all personal på Fredrika Bremer!  
 
 

Hej!  

  

Här är månadsbrevet från oss på Fredrika 

Bremerskolan.  

I slutet på januari invigde vi vårt nya 

bibliotek. Jag berättade lite om vem 

Fredrika Bremer var och vad hon gjorde 

för något som var bra. Fråga gärna era barn 

om dem minns. Det bjöds på Pommac, 

bokstavskex och en titt bland alla nya 

böcker. Eleverna kommer genom elevrådet 

att få önska vilka böcker vi ska köpa in och 

fylla på med under året. Om ni har böcker 

hemma som är aktuella och som ni kan 

tänka er att skänka till skolan så får ni 

gärna kontakta mig.   

  

Bilar kring skolan  

Det är viktigt att vi tänker på 

trafiksituationen kring skolan. Vi har ett 

problem med att bilar kör för fort på 

parkeringen och ut ifrån parkeringen när 

bilarna lämnar skolområdet.  

Parkeringen är i första hand till för skolans 

personal. Vi ber er även att inte lämna 

bilen på tomgång när ni lämnar/hämtar ert 

barn. Avgaserna kommer rätt in i köket 

och i skolans lokaler, det är även en 

säkerhetsfråga och dessutom inte bra för 

miljön.  

  

Fritidshemmet.  

Nästa vecka är det sportlov, fritids har 

öppet för alla som föranmält behov.  

    

Utvecklingssamtal 

Efter sportlovet startar 

utvecklingssamtalen. Åk 1-3 v.9-10 

Åk 4-5 v.11-12 i respektive klassrum.  

 

Nationella prov åk 3 

Under perioden mars till maj är det 

nationella prov för åk3, under 

provperioden beviljas inga ledigheter för 

elever i åk3.  

 

 

 

 

 

 

Personalförändringar.  

Vi hälsar Emma Dahlin Haglund välkomna 

till Fredrika Bremerskolan. Emma är vår 

nya logoped. Mer information om Emma 

och hur ni får kontakt med henne finns på 

skolans hemsida.     

  

Skolråd  

Vårterminens möten är 6 mars, 4 april och 

6 maj.  

Tid: 18.30 – 19.30  

Plats: 3A:s klassrum  

Skolrådets protokoll finns att läsa på 

skolans hemsida. 

 

Övergripande kalendarium   

18-22 februari - Sportlov  

6 mars - Skolråd  

15-18 april - Påsklov  

30 april - Lovdag, fritids öppet  

15 maj - Öppethus 17-19  

22 maj - Karuselldag fm  

31 maj - Lovdag, fritids öppet  

7 juni - Lovdag, fritids öppet  

12 juni - Skolavslutning   

17 juni - Skola och fritids stängd, 

planeringsdag  
 

 

 
Vi önskar er ett härligt sportlov. 

   


