Så var det dags att börja skolan,
1-4A&B

och det känns väldigt roligt att säga välkommen till både nya och ”gamla” elever. Vi
hoppas att ni alla har haft en skön sommar! Nu ser vi fram emot ett nytt läsår, att få lära
känna varandra och utvecklas tillsammans.
Här kommer lite information som vi tror att ni kan behöva:
Klasserna kommer att ha motorik två gånger var per vecka och till det vill vi att ni skickar
med idrottsgrejer (idrottskläder, extra strumpor, kalsonger och ev. blöja, gympaskor och
handduk). För några av eleverna kan det kanske vara bättre att inte lägga tid på att
duscha för att istället utnyttja tiden i idrottshallen maximalt. Det kommer vi i så fall överens
om tillsammans. I så fall behövs bara att eleverna är klädda för att lätt kunna röra sig de
dagar som vi har motorik.
Vi ska bada på Annetorp (Barnhabiliteringen). Badet börjar inte förrän senare i september
så vi återkommer om tider för detta. Det är många elever som måste samsas om
badtiderna så det kommer inte att bli varje vecka.
Till detta behövs badkläder, handduk, ev. duschtvål samt badblöja och blöjbyxa, för dem
som använder det, i en badkasse.
Vi som arbetar i klasserna är:
1-4B
Lisa Medin, lärare
Caroline Dahlström Nilsson, elevassistent
Ellen Eliason, elevassistent
(i början av terminen)
Måns Monti Danielsson, elevassistent
(när Ellen börjar studera)

1-4C
Margareta (Teta) Lundgren, lärare
Sussi Sallmén, elevassistent
Tobias Björck, elevassistent

I båda grupperna:
Johan Kannesten, elevassistent
Johan Mårtensson, idrottslärare
Vi betraktar oss som en klass med två grupper och har gjort en uppdelning av eleverna
utifrån hur vi tror att de kan få utbyte av varandra men det är ingen fast lösning. När vi har
lärt känna varandra kan det hända att vi upptäcker att vi måste göra förändringar. Allt
utifrån elevernas bästa.
Sjukanmälan gör ni på Skola 24 varje dag som ert barn är sjuk, se telefonnummer nedan.
Vi är glada om ni dessutom skickar ett sms eller ringer klassrumstelefonen så att vi vet lite
mer än att barnet inte kommer den dagen. Det underlättar för planeringen att veta om ett
barn är tillfälligt borta eller med sannolikhet inte kommer på flera dagar.
Skolskjutsarna ansvarar ni föräldrar för att meddela både vid sjukdom och när ni av någon
annan anledning inte vill utnyttja dem.

Viktiga telefonnummer:
Skola 24
Arbetsrummet
Skolskjutsarna
Eva på expeditionen
Lisa Medins privata telefon
Teta Lundgrens privata telefon

0515-77 76 11
046-359 76 99
046-359 71 20
046-359 76 75
0736-554714 (finns med under skoldagen)
073-855 39 12 (finns med under skoldagen)

Även detta läsår kommer vi att blogga om våra skoldagar. Detta är även huvudkanal för
information. Därför är det viktigt att ni tar för vana att läsa där varje dag. Det är möjligt att
prenumerera på bloggen genom att kryssa i att man vill få ett mail när något nytt skrivs.
Säg gärna till om ni vill få hjälp med det.
Bloggadresserna är:
1-4B:
www.sarskolanskulturklass.se
1-4C
www.tunaskolan1-4c.se
1-4C:s blogg är helt ny, liksom Teta på att blogga. Vi hoppas på att kunna utveckla den
efter hand.
När eleverna har fått sina iPads vill vi gärna att ni dessutom tar för vana att titta på
Fotokalendern regelbundet. Det är ett sätt för eleverna att själva få berätta om saker som
händer. Vi ser gärna att ni också lägger in någon bild då och då i Fotokalendern för att
berätta om saker som händer hemma. Hur det fungerar kan vi berätta mer om på
föräldramötet lite senare under höststarten.
Vi hoppas på ett härligt läsår!
Teta och Lisa

