Hej alla föräldrar och elever!
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Välkomna till klass 1a!
Skolan börjar måndagen den 22 augusti klockan 8.20. Då är alla elever
och alla vuxna, som har möjlighet, välkomna till vårt klassrum. Jag önskar
att ni föräldrar är med fram till rasten, ca 9.30, sedan träffar vi pedagoger
gärna eleverna själva resten av dagen. Alla elever slutar klockan 13.00 första skoldagen.
Hoppas alla, föräldrar och barn, har haft en skön sommar och avkopplande sommar.
Jag heter, som ni säkert vet, Johanna Yman, och ska vara klasslärare i klass 1a. Det ska bli spännande, roligt
och en stor utmaning att börja med en etta igen! Jag kommer att jobba tillsammans med Eva
Svenningsson, som jobbade med barnen i F-klassen. Eva kommer att arbeta med barnen i klassrummet,
hon kommer att ha idrotten och även jobba viss del på fritids. Jonna Holmberg kommer att fortsätta jobba
som resurs i klassen. Iréne Johansson, som också jobbar på fritids, kommer att ha hand om det som kallas
för SOL (skapande och lek). Då har Iréne ena halvan av klassen och jag eller Eva har grupptimmar med den
andra halvan och jobbar antingen med svenska eller matte.
Lena Arvidsson kommer att jobba som speciallärare i klassen men börjar först senare i höst, fram till dess
är Pernilla Nilsson speciallärare.
Vi har fått en ny elev i klassen, Reem Ayoub, och jag hälsar henne extra välkommen och hoppas hon ska
trivas hos oss.
Sista delen av Furan håller på att renoveras i skrivandets stund, jag hoppas att det blir klart till skolstarten.
Även om jag och barnen träffades under förra året kommer vi under den första tiden i ettan att jobba
mycket med samarbetsövningar för att skapa trygghet och gemenskap. Det är viktigt att komma in i bra
rutiner, hitta arbetsro och att gruppen ska fungera bra tillsammans.
Har alla barnen kommit ihåg att samla ett sommarminne? Ta med det någon gång
under veckan så kommer varje barn att få berätta om sitt sommarminne i sin lilla ask.
Jag är inte ute efter att barnen ska berätta om några långa och fina resor utan
tvärtom, något litet och enkelt men som barnen tyckt varit mysigt, ex ett bad, en god
glass, ett möte med en nyckelpiga, ett litet strandfynd mm. Barnet får självklart ta
med sig sommarminnet hem om någon vecka, först har vi en liten utställning med
våra sommarminnen. Om något barn har glömt sommarminnet kanske barnet ändå
kan berätta om någon liten händelse som hänt under sommaren.
Det brukar vara ansträngande för barnen att börja ettan. De ska upp tidigt på morgonen, efter kanske en
ledighet, hitta nya rutiner och det blir många nya intryck och de brukar koncentrera sig extra mycket.
Därför är det viktigt att barnen lägger sig i god tid även om det är svårt när kvällarna är ljusa.

Här kommer lite information i korthet:
☺Barnen får gärna ta med sig en frukt (grönsak) varje dag, vi äter den gemensamt. Det kan
vara bra att ha med inneskor, framför allt till vintern.
☺ Tänk på att ha kläder efter väder, vi är ute varje dag! Ha gärna lite extra kläder i lådan. Det kan vara bra
att ha extrakläder som går att använda på idrotten.
☺Sjukanmälan görs till Furan på tfn 431 27, kl 6.30-7.30 eller 8.00-8.20.
☺Vi börjar med läxor v 36, mer information kommer senare.
☺De som vill får gärna ta med sig papper att klä bänken med. Bänkens mått är 54cm*42cm, men pappret
håller bättre om det blir en vikt kant runt om, d v s ca 59cm*46cm. Ta med pappret till skolan så hjälper jag
barnet att lägga in det.
☺ Det blir ett föräldramöte under onsdagen den 7/9 kl. 18.00. Inbjudan kommer senare.
☺Detta gäller för idrotten som är på torsdagar och fredagar och börjar redan
denna vecka:
• Under hela hösten är idrotten inomhus.
• Barnen är barfota på idrotten, men ska som tidigare byta om.
• Barnen ska alltid ha med sig handduk, men inget schampo eller tvål, p g a
allergi och halkrisk.
• Jag vill att barnen alltid deltar på idrotten men om de är ”skadade” så kanske de måste avstå från
vissa övningar. Jag vill att ni föräldrar skriver en lapp och skickar med barnet om det inte klarar av
att göra något.
☺Barnen har SOL (praktiskt arbete) tillsammans med Iréne måndagar och tisdagar. Vi berättar mer om
detta på föräldramötet.
☺Barnen får ett schema i början av nästa vecka, men här kommer start och sluttider:
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

8.20-13.35
8.20-13.40
8.20-13.15
8.20-14.00
8.20- 13.50

☺ Klassen har bibliotekstid på måndagar. Barnen går till biblioteket varannan vecka,
blåbärsgruppen (se nedan) börjar vecka 35. Som tidigare kommer barnen att få låna
hem böcker.

☺ Klassen är indelad i två grupper, Blåbär och Lingon. Grupperna använder vi då det är grupptimmar och
på biliotekstid. Om jag upplever att grupperna inte fungerar på bästa sätt kommer jag att göra om
grupperna.

Alex
Anton
Astrid
Colin B
Didrik
Ellie
Emmy
Erik
Gabriel
Linnéa
Milo
Reem
Sally

Ali
Alisa
Colin K
Ebbe
Flora
Iori
Lova
Rebecka
Sebastian
Simon
Vilmer
Zaynab

Jag brukar skriva föräldrabrev varje eller varannan vecka och berätta vad som hänt i klassen och vad som
kommer att hända nästa vecka. Jag vill gärna skicka föräldrabrevet via mail, så skicka ett mail till mig (från
den adress ni vill ha brevet till), skriv i mailet om ni också önskar få hem en papperskopia av brevet. Jag
lägger även ut breven på hemsidan, så prenumerera gärna på klassens sida. Brevet sätts också upp på
anslagstavlan i kapprummet.
Ni föräldrar är alltid välkomna att hälsa på i klassen men vänta gärna ett par veckor och jag vill gärna att ni
meddelar mig innan ni kommer. Kom gärna in och titta i klassrummet när ni hämtar barnet på
eftermiddagen och låt ert barn visa sin bänk och böcker och de arbeten vi så småningom kommer att göra.
Ni får gärna ringa antingen till Furan, 431 27 eller till mig, 0708 63 4321, om ni undrar något eller vill
informera mig om något.
Min mailadress är:
johanna.yman@skola.vaxjo.se

Med vänlig hälsning Johanna, Eva, Jonna och Iréne

