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16/9  

Föräldramöte 

18–19.30. 

28/8 

Besök på Alfons kulturhus 

för förskoleklassen 

29/8 

Heldag i skogen. 

 Alfonstema avslutas.  

Vecka 33 - 2013  Bloggen: http://roselidf3b.wordpress.com 

Varmt välkomna tillbaka efter ett soligt 

sommarlov! 

 

Vi pedagoger på F-3B ser mycket fram emot att få träffa er 
alla igen och höra vad ni gjort för spännande i sommar! 

Den 19/8 mellan klockan 08.30–11.00 är det skolstart. De 
barn som har fritids stannar naturligtvis kvar som vanligt 
efter skolan.Vi startar dagen utomhus för en gemensam 
uppstart med hela skolan klockan 08.30. Pedagoger 
kommer att finnas ute på skolgården och ta emot er. Efter 
detta går vi gemensamt in för en storsamling vid scenen och 
därefter till våra respektive processgrupper till klockan 11.00.  

Från och med den 20/8 rullar skolans tider på som vanligt, dvs. med en skoldag som 
sträcker sig från 08.30-13.45 för år 1-3 och mellan 08.30-11.30 för 
förskoleklassbarnen.  

 

Våra rutiner är som följer: 

Fritids är öppet mellan klockan 06.00-18.00 

Frukost för fritidsbarnen serveras klockan 07.45 

Lunch äter vi varje dag klockan 11.00 

Mellanmål för fritidsbarnen serveras klockan 14.00 

 

Vi har fått en ny medarbetar till vårt arbetslag som heter Maria Eriksen. Hon är 
fritidspedagog, engelska- och spanskalärare.  Maria kommer att vara hos oss på 
fritids på måndagar, onsdagar och fredagar. Utöver fritids kommer Maria även att ha 
ansvar för engelskaundervisningen för våra 3:or och spanskaundervisningen på 
Gråbo skolor.  
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Under hela läsåret arbetar vi alla i arbetslaget (elever som lärare) efter olika 
gemensamma teman.  

Vi startar upp med ett Alfons Åberg tema vecka 34 som bl.a. innefattar begreppen 
vänskap, omtanke och gemenskap. Detta för att låta barnen lära känna varandra på 
ett bra sätt genom t.ex. sammarbetsövningar, litteratur och boksamtal kring 
Alfonsböckerna, skapande, skapa en gemensam värdegrund och matematiska 
uppdrag kring de geometriska formerna. Allt detta för att hjälpa Alfons med ett 
uppdrag…Se bifogad projektplanering för ytterligare information.   

 

Information gällande idrott och hälsa undervisningen 

Vi kommer höstterminen ha idrott på två dagar vilket innebär att några av er kommer 
ha idrott på måndagar och den andra gruppen på tisdagar. Detta kommer vi att starta 
med vecka 37. Innan dess kommer vi fokusera på samarbetsövningar, vilket inte 
kräver ombytte.  

De olika grupperna är enligt följande:  

Grupp 1 - Måndag 

Grupp 2 -

Tisdag 

FB Alexander 1 Linus 

FB Keela 1 Jenny 

FB William 1 Wilma 

FB Hugo V 1 Nathalie 

FB Denis 1 Matilda E 

FB Nellie 1 Joanna 

FB Matilda L 1 Albin 

FB Anthony 1 Adam 

FB Alex 1 David 

FB Anton 1 Mathias 

FB Hugo H 1 Felicia B 

FB Edwin 1 Lina 

FB Elliot O 1 Vendela 
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2 Oliva 1 Elin 

2 Sara 1 Ville 

2 Kevin 1 Elias S 

2 Jonna 2 Sebastian 

2 Jani 2 Felicia S M 

2 Sandra 2 Malin 

2 Ellie 2 Clara 

2 Leo E 2 Elliot  

2 Lasse 2 Christoffer 

2 Isac 3 Leonardo 

3 David 3 Marcin 

3 Max 3 Ebba 

3 Elias D 3 Jenny 

3 Isabelle 3 Lheo 

3 Naima 3 Lucas 

3 Marcus 

3 Kim 

 

Bra att veta: 

Ledighet upp till 10 dagar beviljas av processledaren. Observera att det är 
sammanlagt 10 dagar på ett läsår. Ledighet överstigande 10 dagar beslutas av 
rektor. Observera att ledighet som infaller vid nationella prov ej beviljas för åk 3, 6 
och 9. Våren 2014 är de nationella proven mellan vecka 11-20.  

Eleverna bör ta med så få värdesaker som möjligt till skolan. Skolan ersätter inte 
stulna eller förstörda privata tillhörigheter.  

Vi ser gärna att barnen har med sig en frukt varje dag (om man så själv önskar) för 
att hålla upp en bra energinivå hela dagen. Vi har tagit beslutet att riskakor får ätas 
hemma då vi under förra läsåret många gånger upplevde att eleverna åt sina riskakor 
istället för lunchen i vår restaurang. 
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Ta med extrakläder till era barn som de kan ha på sin plats i tamburerna. Vi är ute 
oavsett väder, därav kan det vara bra att ha både extrakläder och regnkläder, även 
stövlar är att föredra då vi är ute mycket både på skolan och gör utflykter till skogen. 
Utomhuspedagogik kommer bedrivas varje torsdag eftermiddag.  

 

Föräldramöte kommer vi att ha den 16/9 mellan klockan 18–19.30. 

Vi startar gemensam med både F-3A och B i restaurangen. 

Därefter går vi på B sidan till oss och fortsätter mötet. 

 

Fritidshemmet 

Barnets schema behöver lämnas in på en blankett som kan du få från personalen 
eller på skolans hemsida. 

Klicka på: Självservice för vårdnadshavare.  

Här kan du ändra ditt barns schema, dina inkomstuppgifter, säga upp plats och ändra 
kontaktuppgifter. http://www.lerum.se/Kommun-och-politik/E-tjanster-och-
blanketter4/Logga-in/Inloggning-for-vardnadshavare/  

Bra att tänka på: 

• Bestäm dagen innan om barn skall gå hem med varandra och meddela      
oss eller skicka med en lapp. 

• Se till att barnen har regnkläder, stövlar vantar och mössa. 

• Ha alltid extrakläder liggande på barnets plats. 

• Ring om du blir sen. 

• Meddela oss om barnet blir oplanerat ledig under loven. 

Kom gärna med konstruktiv kritik, vi är en verksamhet i utveckling och vill gärna bli 
bättre. 

Aktiviteter har vi flera gånger i veckan. Vi har några återkommande vecko aktiviteter 
som idrott, bakning, utflykter och skapande. Andra aktiviteter varierar med årstid och 
intresse hos barnen. Det finns alltid möjlighet för barnen att leka ute, bygga, spela 
spel måla/pyssla lätt och att leka rollekar. Vi tycker att det är viktigt att ha en dialog 
med barnen, vad de vill göra d.v.s. demokrati och inflytande, därför har vi 
regelbundet fritidsmöten.  

”Förutsättningen för att barnen skall uppleva fritiden meningsfull är att verksamheten 
är trygg rolig och stimulerande. Där lek och skapande får stort utrymme och utformas 
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utifrån barnens ålder, mognad, behov och intressen och erfarenheter” ur:skolverkets 

allmänna råd för fritidshem 

 

Telefonnummer: 

Sjukanmälan sker innan klockan 07.45 på telefon: 0302-52 17 53 

För att nå expeditionen (Sofia Örni) ring: 0302-52 17 76 

Fritids: 0302-52 19 26 

 

Nettan Askerlöf: 072-560 20 46 

Karin Bucht: 073-684 57 99 

Wailet Nordh: 073-660 45 49 

Michael Oscarson: 0703-04 13 42 

Anneli Roger: 072-560 23 77  

Annette Ståhl: 072-560 23 73 

 

Besök gärna vår fina blogg! http://roselidf3b.wordpress.com 

Vi ser fram emot att se er alla på måndag! 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några funderingar, vi finns här för er! 

 

Väl mötta av arbetslaget på F-3B 

Wailet, Nettan, Karin, Annette, Michael, Maria och Anneli.   


