
Föglö Grundskola

Infoblad 1 läsåret 2021-2022

Hej!

Det nya läsåret 2021-2022 har inletts och vi har nu fått träffa alla fina elever som skall gå i skolan
detta läsår!  Detta år har vi 35 elever varav fem nya ettor.

Bland lärarna har vi några helt nya och förstås några som är bekanta från tidigare. Vi i personalen
skall tillsammans med eleverna jobba för att alla skall lära sig något nytt varje dag, vi skall vara
snälla mot varandra och jobba för att få så många och breda kompetenser som möjligt. Hittar man
sättet man själv lär sig bäst på, kan man lära sig vad som helst!

Katarina Jansson Holmström är ny i huset och kommer att vikariera som klasslärare för åk 1-2 samt
ha tillvalsämnet tyska i högstadiet. Susanne Hellström är klasslärare för åk 3-4 och dessutom
undervisar hon ämnena samhällslära, hälsokunskap och svenska i högstadiet. Maria Boström är
tillbaka som klasslärare i åk 5-6 och dessutom har hon en hel del lektioner på högstadiet: svenska,
religion och livsåskådning, historia och geografi.

I högstadiet är det Maria Högnabba som är klassföreståndare och hon undervisar skolans elever i
finska, engelska och franska. Utöver detta sköter hon elevhandledningen för åk8-9 samt är
elevrådets handledare.

Vi har en ny vikarierande speciallärare Maria Gustafsson som i huvudsak kommer finnas i skolan
måndagar till torsdagar.

Kent Eriksson kommer på måndagar och har då i huvudsak musik med åk 1-9 samt tillvalsidrott
med högstadiet.

Hanna Fellman är vår nya idrottslärare och hon kommer dessutom att hjälpa och stödja oss i IKT
ärenden.

Anna Sundblom-Westerlund undervisar i bildkonst och slöjd.

Gunilla Hagman kommer även detta läsår undervisa i hemkunskap och biologi samt fungera som
assistent.

Ann-Iréne Dahlgren fortsätter som assistent hos oss även detta läsår.

Mitt namn är Marika Eriksson och jag kommer att fungera som skolföreståndare detta år samt
undervisa i matematik, fysik och kemi i högstadiet. Jag är hemma från Föglö och har de senaste 20
åren varit lektor i matematik och fysik vid Sarlinska skolan i Pargas.

Under de kommande veckorna hoppas jag att jag får WILMA uppdaterat så att vi återigen kan börja
använda det programmet som vår informationskanal. Hör av er till oss om det är något ni funderar
över!

Jag önskar er alla en riktigt fin skolstart!      Mvh. Marika

Vänd!



Bra att veta:

 Coronadirektiven följer vi i skolan genom att hålla eleverna i mån av möjlighet åtskilda i
egna undervisningsgrupper. Större sammankomster ordnar vi inte just nu men om man vill
träffas över klassgränser sker de träffarna utomhus. Vi tvättar händerna flera gånger varje
dag och äter i matsalen med en liten förskjutning så att det inte bildas blandad kö mellan
lågstadiet och högstadiet. Uteraster har alla klasser. Några skolskjutsar per vecka händer det
att elever från högstadiet åker i samma bil som lågstadieelever och då bör högstadieeleverna
använda munskydd som de får av taxichaufförerna. I skolan är rekommendationen att det
inte skall röra sig andra än elever och personal. Man skall inte komma till skolan om man
har förkylning/förkylningssymptom!

 Vid sjukfrånvaro skall vårdnadshavaren meddela klassföreståndaren eller lärarrummet tel.
018-50007. Kom ihåg att även meddela chaufförerna!

 Märk gärna tillhörigheterna som t.ex inneskor, gymnasikkläder och –skor. Till gymnastiken
klär man sig i lämpliga kläder och efter gymnastiken tvättar man av sig!

Aktuellt:

 Lektioner enligt schema inleds på torsdagen den 19.8
 Måndag 23.8 Föräldramöte för åk 7-9 kl.18. (ärenden: åk 9 Prao, åk 7-8 Lägerskola)
 Torsdag 26.8 Skolfotografering, se mer information om priserna på skild lapp.
 Vecka 35 PRAO åk9
 1-3.9 åk 7-8 Lägerskola på Vårdö (Uppskjutet från åk 5-6 pga coronan)
 Tisdag 14.9 åk 5-6 till Mariehamn på pröva på idrottsdag
 Torsdag 16.9 kl.9-13 skolmästerskap i friidrott på idrottsplanen i Granboda

Läsårets arbetstider:

Höstterminen 2021 17 augusti -22 december

Höstlov 21-22 oktober

Vårterminen 2022 10 januari - 8 juni

Sportlov v.8                  21-25 februari

Påsklov                         15-18 april

Lov Kr. himmelsfärd    26- 27 maj


