
                               

Hoppas att ni haft ett fint sommarlov. Vi vill passa på att tacka för de fina blommor 
och presenter som vi fick på avslutningen.

Det är fortfarande Anneli Silfver som är klasslärare i 2B och Kicki Bostedt som är 
klasslärare i 2C. I 2A har Carina Lindholm tagit över ansvaret som klasslärare och Helén 
Neva Jouni arbetar i alla tre klasser fram tills oktober.

Till arbetslaget hör även Mathias Persson, Abbas Ibrahim och Patrik Viborg. 


Idrottsläraren är fortfarande Peter Holmqvist och idrotten kommer att vara i 
badhushallen. Nytt för i år är att Peter även har bad med eleverna. Syftet är att lära 
eleverna att simma, det är inget de behöver kunna innan. Skicka med badkläder och 
handduk.

Badet kommer att börja redan denna vecka, se respektive klasschema. 

Under musiklektionerna är det Sofia Haglund som tar hand om eleverna.


Alla tre klasser har samma fritidsavdelning, Tvåans fritids.

Där jobbar Sara, Annelie och Patrik.


Varje skoldag startar kl. 8.15 och avslutas kl. 13.15 för alla elever.

OBS: 2A och 2B röd grupp startar 8.00 onsdagar, samling vid muren. 

Vi kommer inte att ha en kontaktbok detta läsår utan all information kommer ske via 
mejlen. Därför är det viktigt att fylla lappen ”Elevinformation” och lämna tillbaka till 
skolan senast 21/8. Vill ni nå oss får ni mejla eller sms:a.



Vi kommer att ha en fruktstund under dagen, de som vill får gärna 
ta med sig en frukt till detta.


Månadsbrev ÅK 2

Viktiga datum:

20/8 2A bad

21/8 2B och 2C bad

Fotografering kommer att ske v.37

31/8 startar utvecklingsamtalsveckan. Se ditt 
barns inbjudan till utvecklingssamtal.

Läxhjälpen startar v. 35.


Matematik:

Vi startar med repetion av addition, 
subtraktion, ental, tiotal och hundratal 
(positionssystemet)

Svenska:

Vi kommer att börja med arbetsboken/
läseboken Diamantjakten.

Läsläxan startar v. 35.

Tema:

Vi förbereder utvecklingssamtalen efter det 
kommer vi att arbeta med ”Det här är jag”.


Sen väntar vi på fjärilslarver till vårt nästa 
tema: ”Fjärilarsliv”.

Att prata om hemma:

Här kommer det finnas en diskussionsfråga varje månad som vi önskar att ni pratar om tillsammans 
hemma. Det är frågor vi tagit upp i skolan.

Hur gör jag för att vara en bra kompis?


