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Hej!  

  

Skolstart & Uppstartsveckor  
Vi har haft fokus på vår värdegrund sen 

terminsstart. Bla har varje årskurs åkt iväg 

och haft gruppstärkande övningar 

tillsammans med lärare, fritids och 

elevhälsan. Åk 4-5 var till Lyssnaängen och 

åk 1-3 var till Storvad, det var väldigt 

uppskattat av både elever och personal.  

Förskoleklasserna åker vid ett senare tillfälle.  

På skolan har vi arbetat med uppgifter som 

skolans trygghetsteam tagit fram. Dessa 

syftar till att öka tryggheten och trivseln på 

skolan och ge alla elever en bra start på 

terminen.  

Vi har haft ett extra tydligt fokus på arbetet 

med skolansvärdegrund, Respekt, ansvar, 

trygghet, trivsel under de första veckorna av 

terminen.  

Vi har börjat med trivselledarrasterna och 

de har varit mycket uppskattade av 

eleverna. De elever som är trivselledare har 

gjort ett fantastiskt arbete.  

 

Fritidshemmet.  

Studiedag 27/9 – skolan stängd men fritids 

öppet för de som har fritidsplats. 

 

Höstlovslappar och jullovslappar kommer 

ut snart och lämnas åter till skolan senast 

10/10 (höstlovslappen) och  

2/12 (jullovslappen). 

 

Skolråd 

Välkomna alla nya och gamla 

skolrådsrepresentanter till skolrådet. 

Skolrådets protokoll finns att läsa på 

skolans hemsida. Ser fram emot nytt 

skolrådsår med både nya och ”gamla” 

skolrådsrepresentanter!  

Höstens möten är 3/10, 13/11 och 9/12  

kl 18.30-19.30 i år 1:s klassrum. 

 

Utvecklingssamtal 

Under veckorna 39-43 är det 

utvecklingssamtal. Alla har fått boka en tid 

och de som inte bokat en tid har fått en tid 

tilldelad. Varmt välkomna! 

 

 

Bilar kring skolan  

Nu är hösten här och det börjar bli mörkt 

ute. Det är nu extra viktigt att vi tänker på 

trafiksituationen kring skolan.  

Parkeringen är till för skolans personal.  

Vi har sopbilar och varutransporter som 

behöver mycket utrymme för att kunna 

backa fram till dörren.  

För att det inte ska bli för många bilar 

samtidigt kring busshållplatsen går det 

även att köra in på Viktor Rydbergsgatan, 

Elin Wägnersgatan och Topeliusgatan och 

släppa av barn. Det är nära och gångväg till 

skolan därifrån. 

  

Jag vill be er alla att köra mycket 

försiktigt runt och på skolans område 

för att förhindra att en olycka sker!   

 

Övergripande kalendarium   

27 september - Studiedag 

v.44 höstlov – Fritids öppet för de som 

föranmält behov. 

13 december - Lucia 

20 december - Skolavslutning   

8 januari - Skola och fritids stängd, 

planeringsdag. 

9 januari skolstart 8.20 

 

Hälsningar Samuel & all personal på 

Fredrika Bremer!  
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