Braås skola 2018-08-17
Elever och vårdnadshavare hälsas varmt välkomna till ett nytt läsår på Braås skola

Att det varit varmt i sommar har alla fått känna av och vi hoppas ni njutit av sol, bad och
härliga äventyr med nära och kära. Vi hoppas att ni kunnat ladda batterierna och fyllt på med
en mängd energi så att vi tillsammans kan ta oss an läsåret 2018/2019 på bästa sätt. Ett läsår
som ska präglas av trygghet, nyfikenhet, engagemang och kreativitet.
Nedan följer kort information inför läsårsstarten måndagen den 20/8 2018
Vi hälsar skolans nya rektor Mats Wahlsten varmt välkommen till Braås och Dädesjö skolor.
Han börjar på skolan den 23/8 2018 och ett brev från honom finns separat. Rektor Mats
Wahlsten finns även på plats måndag morgon.
Innan vi gick på sommarlov beslutade skolledning och personal att hemklassrummen för
respektive klass skulle ändras till kommande läsår. I slutet av vårterminen var elever och
personal oerhört engagerade. Både personal och elever var med och bar bland annat bänkar,
stolar, bord till sina nya klassrum. Orsaken till förändringen av klassrum var att inför ett nytt
läsår öka trygghet och studiero. En stimulerande och trygg lärmiljö påverkar såväl elevernas
resultat som samarbete och samverkan mellan klasser och årskurser. Vi kan även lägga till att
skolans lokaler under sommaren har fräschats upp ytterligare.
Inför skolstarten har vi satt upp anslag på skolans entrédörrar med information om var
klasserna ska vara. Har ni möjlighet, ta gärna en sväng förbi skolan under helgen.
På måndag morgon finns alla lärare utomhus och vid entrédörrarna för att ta emot och hälsa
eleverna varmt välkomna till vår fina skola. Eleverna börjar kl. 8:35 på måndag den 20
augusti.
Följande lärare tar emot eleverna i respektive klass
Förskoleklass
Helene Hammarström och Lotta Lindahl
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4A
Årskurs 4B
Årskurs 5A
Årskurs 5B
Årskurs 6A
Årskurs 6B
Årskurs 7A
Årskurs 7B
Årskurs 7C

Ellinor Strid/Ellinor Thunström och Martina Åkesson
Emmelie Havskog/Martina Haglund och Nadia Zerrari
Linda Erlandsson/Berit Harrysson och Dalmar Mohamed
(rekrytering pågår för ny klasslärare)
Ulrika Gummesson (Ingrid Bressler vik)
Sofia Nilsson
Kerstin Jonsson, Islam Aydamirov och Helen Engblom Lundström
Elin Gustavsson
Anna Månsson
Linda Klaéson, Ahmed Ali
Andrea Juto
Magnus Markström
Inger Andersson, Aram Ghaderi
Andreas Lindau
Mats Hedin
David Raquette

Årskurs 8A
Årskurs 8B
Årskurs 8C
Årskurs 9A
Årskurs 9B

Kristina Sjöö
Erika Beslic
Lotta Malmqvist
Eva Fridén-Kvist/Mikael Vestman
Lina Ahmed/Martina Malmberg

Vi ser fram emot ett givande och spännande läsår med goda resultat i en trygg och givande lärmiljö.

Skolledning och personal på Braås skola

