Hej alla föräldrar i förskoleklass Tigrar!

I onsdags skickades en del viktigt information ut via Schoolsoft, med info om skolstart, trafikflöde
mm. Vänligen ta del av informationen där, så sparar vi lite utrymme i det här veckobrevet! Här
följer mycket av den info som ni skulle få under föräldramötet i kombination med ett kortfattat
veckoschema inför nästa vecka.
Inga föräldrar i skolan pga Corona
Det är tråkigt att inte kunna träﬀa er alla såsom man brukar vid en skolstart, dock kommer vi att
ses eller höras, antingen utomhus eller via telefon/ digitalt på ett lära-känna samtal. Mer info
kommer i nästa veckobrev.
Vi vill be er att respektera FHMs rådande rekommendationer kring avstånd genom att även t.ex.
hämta och lämna barnen utomhus och inte besöka klassen eller klassrummet. Kom ihåg att hålla
avståndet när du möter skolans personal.
Här utanför möter vi upp era barn på måndag morgon 17/8 klockan 8.15. Barn på Morris följer
med Emma och Pontus upp till Campus med samling på övre gården kl 8.00.

Förskoleklassernas
klassrum finns i den här
byggnaden på Campus.
Leoparder och Tigrar
kommer att använda den
här ingången.

Eleonor och Pontus
Ni har sedan tidigare fått ett litet presentationsbrev från oss och nu ser vi fram emot att få ta emot
era fina barn på måndag! Pontus har under veckan som gått träﬀat flera av barnen redan!
Exempel på ledord i vårt arbete är glädje, kommunikation, vänskap (att vara en bra kompis),
kärlek och gränser. Vi är även glada över att arbeta enligt skolans motto, Heartware!
Kontaktuppgifter till alla skolans lärare hittar ni här, och till alla stödpersoner här.
Schoolsoft, hemsida och veckobrev
På Schoolsoft sköts den primära kommunikationen mellan hem och skola per meddelandefunktionen, pga av GDPR.
Sjukanmälan via Schoolsoft, då behövs även ett kort meddelande där orsak till frånvaron anges.

Ifall du har problem med inloggning eller har frågor kring Schoolsoft, kontakta Ia Husberg på
ia@gripsholmsskolan.se
På Tigrarnas hemsida kommer ni att finna grundschemat, där hittas även det aktuella veckobrevet
och veckoschemat. Veckobrev publiceras på fredagar. Grundschemat ska ses som flexibelt.
Första veckan kommer att vara en lättsam ”lära känna-vecka”, v 35 börjar vi arbeta mer efter
grundschemat med t ex idrott.
Eftis:
Vänligen håll koll på Eftis hemsida och deras veckobrev ifall ni anmält ert barn till Eftis.
Trivsam skola
Skolans antimobbningsteam jobbar enligt den finska modellen Trivsam skola (Kiva koulu).
Bekanta er med upplägget via hemsidan och läs gärna handboken till föräldrar. Under skolåret
2020-2021 kommer Linnea Groundstroem (klasslärare i fsk Leoparder) vara ansvarig ledare för
teamet.

Klassföräldrar för aktiviteter under året!
På skolan brukar varje klass ha ett rullande schema på klassföräldrar som ansvarar för
klassaktiviteter under året, t ex en höst och en vår. Om ni önskar kan Eleonor skicka ut ett
dokument där alla föräldrar finns på rullande schema som följer under några år framöver.
Återkoppla gärna om vad ni anser om det förslaget eller om ni har andra goda idéer tack.

Läxor
Under året kommer läspåsen fungera som läxa från vecka till vecka. Mer info om läspåsen
kommer i samband med att vi kommer igång.

Exempel på läromedel under
läsåret. Vi kommer att jobba
enligt Trageton samt
Bornholmsmodellen i svenska.

Läsårstider, studiedagar
På skolans hemsida uppdateras Händelsekalendern med det som är aktuellt nu och framöver, håll
utkik! Läsårstiderna hittar ni här. Undvik längre resor under skoltid, tack!

Kom ihåg:
- Extrakläder och kvarglömda kläder. Ta inte med mer kläder än nödvändigt och hjälp oss hålla
Kvarglömda kläder- lådorna så tomma som möjligt.
- Kläder efter väder! Vi är ute alla raster och har uteidrott (ej ombyte) två gånger i veckan. Vid
inneidrott behöver barnen medtagna inneskor, gympakläder samt handduk. Se schemat!
Idrottsundervisningen med ombyte påbörjas vecka 35.

- Grönsaker eller frukt medtages varje dag (ej nötter). Vi äter lunch tidigt och för att ditt barn ska
orka med resterande aktiviteter under dagen och eftermiddagen behöver han/ hon lite påfylld
energi (vi äter frukt vid 12-tiden tillsammans).
- Nu när det är så varmt behöver ditt barn en egen uppmärkt vattenflaska tack!
- Kom i tid!

Att tänka på:
Inbjudningar till kalas sker privat, tack!

Viktigast av allt:
Vi på skolan kommer att göra vårt bästa för att ditt barn ska trivas och må bra! Hjälp
oss med det genom att tala gott om skolan hemma för att stödja ditt barn i att ha en
positiv bild av skolan och skolarbete. Era ord väger tungt för barnets uppfattning av
omvärlden. Om t.ex.ditt barn berättar om något som låter konstigt, kolla upp saken
med oss som det berör. Vi månar om god kommunikation mellan hem och skola, för
era barns bästa. ❤

Vi ser fram emot att få rå om era fina barn!
Varma hälsningar från Eleonor och Pontus

Vecka 34 Förskoleklass Tigrar
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15
Samling
Välkomna till
förskoleklass!

8.15
Sv/ma

8.15
Sv/ma

8.15
Sv/ma

8.15
Sv/ma

Samling

Samling

Samling

Samling

9.30
Högläsning

9.30
Högläsning

RAST 9.00

9.30
Högläsning

9.30
Högläsning

9.30
Högläsning

LUNCH OCH RAST 10.15-11.15

11.15-12.00
Samarbetsoch
gemenskaps
lekar

11.15
SO
Bekanta oss
med skolans
lokaler

11.15
Samarbetsoch
gemenskaps
lekar

11.15
Ma:
Leta
geometriska
former i
naturen!

11.15
Samarbetsoch
gemenskaps
lekar

12.15
Fruktstund,
samtal

12.30
Bild
Pusselbit

12.30
Bild
Pusselbit

12.05
Ma:
Sammanfatta
vad vi fann
(diagram)

12.15
Fruktstund
Sammanfatta
veckan

13.15

13.15

13.15

13.00

Ev bild
13.00

Läxor och kom ihåg nästa vecka:

Medtag frukt
och egen
vattenflaska

Medtag frukt
och egen
vattenflaska

Medtag frukt
och egen
vattenflaska

Medtag frukt
och egen
vattenflaska

Medtag frukt
och egen
vattenflaska

