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         2020-2021   

Hej!  

Hjärtligt välkomna till läsåret 2020-2021! Jag hoppas att alla har haft en skön sommar och njutit av 

ledigheten och känner sig redo för ett nytt läsår och nya utmaningar. Vi inleder läsåret med 37 elever. 

Vi har fått 7 nya ettor och förutom dem två nya elever. Väldigt trevligt tycker vi! 

På lärarfronten har vi detta läsår tre nya lärare: Jens, Kent och Anna.  

Hoppas ni alla skall trivas med oss! 

Pamela Ahlskog kommer som tidigare att vara klasslärare i åk. 1-2, Susanne Hellström i åk. 3-4 och 

Kent Eriksson i åk. 5-6. Han vikarierar Maria Boström som är tjänstledig detta läsår.  

Maria Högnabba blir klassföreståndare i åk. 7-9. 

Vår nya lektor i matematik, fysik och kemi heter Jens Andersén. 

Anna Sundblom-Westerlund kommer att ha slöjd och bildkonst då EvaMaria har gått i pension. 

Övriga lärare är bekanta sen tidigare: Tina Juslin, Hillemari Strandfält, Gunilla Hagman och 

undertecknad. Ann-Irene Dahlgrén är assistent som tidigare. 

Jag hoppas att vi alla tillsammans får ett fint läsår! 

 

AKTUELLT: 

 Fredagen den 11 september planerar vi att ha skolmästerskap i friidrott på 

idrottsplanen i Granboda kl. 10-13. 

 Vecka 38 är vikt för PRAO för åk 9 om det tillåts. 

 Torsdagen den 24 september står skolfotografering på schemat. 

 Tisdagen den 29 september håller bildningsnämnden möte. 

Vi hoppas komma igång med WILMA så snart som möjligt, men fram till dess kommer all 

info via mail, så håll utkik! 

     

          

Till sist vill jag påminna om inneskor, 

gymnastikkläder och -skor. Märk gärna era 

tillhörigheter! Vid sjukfrånvaro skall målsman 

meddela klassföreståndaren eller lärarrummet.  

Det blir andra rutiner med Wilma senare, 

återkommer till det. 

Mycket viktigt är också att meddela 

chaufförerna! 

Det var allt för denna gång. Tveka inte att höra av er om ni har något ni funderar över! 

Nästa infoblad kommer vecka 40. Till dess ha det bra och hoppas alla får en bra skolstart! 

          Siv  

Läsårets arbetstider: 

Höstterminen 2020  18 augusti-22 december  

Höstlov           15-16 oktober  

 

Vårterminen 2021 7 januari-8 juni 

Vinterlov  22-26 februari (v 8) 

Lov i smb m Kr him  14 maj 


