FÖGLÖ GRUNDSKOLA
INFOBLAD 1
2018-2019
Hej!
Varmt välkomna till läsåret 2018-19! Jag hoppas att alla har njutit av sommaren och lovet och känner
sig redo för nya utmaningar!
Vi inleder läsåret med 40 elever inkl. Sottungaeleverna. En ökning med 3 elever. Roligt!
På lärarfronten ser det ungefär ut som senaste läsår:
Pamela Ahlskog kommer som tidigare att vara klasslärare i åk. 1-2, Susanne Hellström i åk. 3-5 och
Maria Boström i åk. 6-7. Maria Högnabba blir klassföreståndare i åk. 8-9.
René kommer att arbeta som timlärare i bisyssla. Övriga lärare jobbar som tidigare.
Tim och Alina från Sottunga är som senaste läsår här tre dagar i veckan: måndag, tisdag och torsdag.

AKTUELLT:


Torsdagen den 23 augusti är det skolfotografering.



Samma dag på eftermiddagen kommer Linn Ekebom och informerar åk. 7-9 om
Kulturkarnevalen som i år går av stapeln i Mariehamn 9-11 november. Mer info om
detta senare.



Tisdagen den 28 augusti kommer åk. 1 att delta i en inledande mätning.
(Longitudinell utvärdering av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen:
första mätningen).



Onsdagen den 5 september kommer åk. 7-9 att delta i en workshop tillsammans med
elever från alla högstadieskolor. Det är Ålands landskapsregering som i samarbete med
Rädda barnen ordnar denna träff där eleverna skall få diskutera och ge sina synpunkter
kring några valda teman som berör revideringen av grundskolelagen och läroplanen.



Tisdagen den 11 september åker åk. 6 på pröva-på-idrottsdag till Mariehamn.



Torsdagen den 13 september deltar åk. 7 i en utvärdering av lärresultat i engelska.



Onsdagen den 19 september kl. 10-13 går skolmästerskapen i friidrott av stapeln på
Granboda idrottsplan.



Måndagen den 24 september åker åk. 1-5 till Lemlands grundskola och ser
teater Taimines Skolans Kung, en fenomenal pjäs om människovärde och tolerans.



Onsdagen den 26 september åker åk. 7-9 till Alandica och lyssnar på Viktor Frisk
(från Samir och Viktor) som föreläser om sin ADHD och hur man kan bli framgångsrik
trots att man har en funktionsnedsättning.



Fredagen den 28 september deltar åk. 6-9 i operation Dagsverke.

Till sist vill jag påminna om inneskor, gymnastikkläder och -skor. Märk gärna era tillhörigheter!
Vid sjukfrånvaro skall målsman meddela klassföreståndaren eller lärarrummet. Mycket viktigt är
också att meddela chaufförerna!
Läsårets arbetstider hittar ni på skolans hemsida och på FRONTER.
Nästa infoblad kommer vecka 40

Trevlig skolstart!
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