VÄLKOMNA TILL SKOLAN!
Hej
Jag vill hälsa barn och föräldrar varmt välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Furuby
skola.
Som ni alla vet blir det detta läsår en 1-2:a och med F-klass hos oss några timmar
varje fredag. Jag Mimmi kommer att ha klassen mest men Lars hjälper till några
lektioner i veckan. Vi har ju också från och med i år en nyhet på schemat som heter
PA (praktiskt arbete) det ansvara Lotta för, se mer nedan.
Det känns roligt att börja igen. Jag ser fram emot ett härligt läsår där vi trivs
tillsammans och dagarna fylls med lagom skoljobb, mycket skoj och lite bus.
Här kommer lite information som kan vara bra så här i starten:
Höstterminen varar 20/8- 21/12
V. 44 har vi Höstlov
Lovdagar/studiedagar: 24/9

Idrott (start v. 35)
Klassen har idrott varje måndag eftermiddag (1-2) och torsdag förmiddag (1-3). Barnen bör
då alltid ha med ombyte och duschtillbehör. Nu i början kommer vi att ha utomhusidrott. Tänk
på att ha idrottskläder och skor efter det. När vi senare i höst börjar ha inomhusidrott ser jag
helst att barnen är barfota i gympasalen.

Nytt på schemat
PA, innebär praktiskt arbete i halvklass. Barnen kommer att få gå ner till Lotta på Fritids och
arbeta praktiskt eller skapande med det arbetsområde vi håller på med i skolan. Andra
halvan har då lektion med mig i klassrummet. Tvåorna får då börja med Engelska.
Fredagskollen, varje fredag kommer vi att ha tid avsatt för ”avstämning/städning”. Det
innebär koll på sin IUP, koll i sin bänk och tamburplats, koll på arbeten som ska göras färdigt,
klassråd m.m. Helt enkelt ordning och reda.
Fredag förmiddag är F-klassens 6 barn med oss. Vi kommer då ha
Drama/rörelse/gruppstärkande övningar och lek, musik och bild. Dessutom startar vi varje
fredagsmorgon med ”Skogsrundan” (den som förra läsåret hette måndagsrunda).

Bänken
Den som vill kan ta med bänkpapper till sin bänk så hjälps vi åt att lägga dit det. Pennfodral
är också helt frivilligt. Allt annat man behöver får man, penna, sudd, linjal, sax, färgpennor,
loggbok, mugg, lim m.m.

Besök i skolan
Ni föräldrar ska alltid känna er välkomna att besöka oss i skolan. Det kan vara en hel dag, en
halv dag eller kanske bara en stund.

Kontaktuppgifter
På klasslistan ser ni mitt hemnummer. Det går också bra att nå mig på min mobil 070 535 81
30. Vill ni maila så är adressen mimmi.alburg@skola.vaxjo.se
Jag finns nästan alltid tillgänglig på mobilen vardagar 7.30 – 8.00 samt efter klockan 14.00.

Information och loggbok
Så fort vi kommit igång ordentligt kommer jag att skicka hem regelbundna brev. Barnen får
också en loggbok. I denna finns alltid aktuell information om läxor och aktiviteter i skolan.
Ambitionen är också att försöka hålla hemsidan uppdaterad.

Fotografering
12/9 kommer fotografen till oss. Det blir enskild bild samt gruppfoto.

Lappar och blanketter
Det är av största vikt för oss att samtliga blanketter som skickas hem fylls i och lämnas åter
till skolan. Jag ser gärna att jag kan skicka information även via mail till er som föräldrar.
Skriv därför gärna din/era mailadresser på elevdatablanketten. För den som önskar når ni
även mig via mail, se ovan.
För de som har delad vårdnad finns ytterligare en blankett. Be gärna om den.

Skolhälsovård
Anette vår skolsköterska kommer att finnas på plats på Furuby skola varje tisdag förmiddag.
Andra tider är ni alltid välkomna att ringa henne (tel.73 46 04)
2:or får också med ett extra informationsbrev ang. vaccination.

Läxor
Lite läxor blir det……☺.
Det är dock viktigt för mig att barnen förstår läxan och förstår varför de har den.
Vi kommer att ha läsläxa till varje tisdag. De texter i läseboken Läsdax barnen har i läxa bör
läsas minst tre gånger under veckan. Denna högläsningsträning är väldigt bra om barnen
kan få hjälp med hemma.

Utvecklingssamtal
Jag återkommer så snart jag kan med tider för höstens utvecklingssamtal.
Har ni som förälder någon information eller några funderingar kring ert barn som ni inte vill
vänta med så förutsätter jag att ni tar kontakt med mig. Jag vill absolut veta om ni ser
signaler på att ert barn inte trivs eller mår bra.

10-års jubileum
I år fyller vår fina nya skola 10 år. Vi firar med stor fest och jobbar en del hel med skolan förr
och nu som tema.
Redan nu på torsdag 23/8 går vi till blåbärsskogen och plockar bär till något gott att äta på
festen. TAG MED: Liten fika (ej godis) och plockmugg/burk. Ta helst på stövlar.

