Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 11/9 2015

Den här veckan har vi arbetat med bokstaven Aa. Vi har bl.a. pratat om
att Aa kan låta på två olika sätt, t.ex. vas (lång vokal) och vass (kort
vokal). Vi har även gjort apor. Som avslutning på veckans arbete med Aa
bjöd 1A in 1B på en fantastisk A-fest!
Vi har skrivit sagor tillsammans, det var kul! Sagorna har vi skickat hem,
så att ni kan läsa dem tillsammans om ni vill.
I matten har vi tränat på talkamrater och talens grannar (t.ex. 4, ,6 ).
I tisdags hade vi en lyckad Fair Day-dag tillsammans hela skolan. Det var
särskilt kul att ettorna fick träffa fadderklassen (fyror). Vi hade
samarbetsövningar och lekar hela dagen.
På engelskalektionen har vi jobbat med kroppsdelar. Kolla gärna hemma
vad ditt barn kommer ihåg.
Värdegrundsordet som är i extra fokus under augusti och september är
RESPEKT. Vi tränar på att visa respekt bl.a. genom att lyssna på
varandra. Det kan vara svårt ibland, men vi gör vårt bästa!
Klassen har också genomfört sin första röstning. Vi röstade om vilken mat
som ska serveras när det är ”gästens val” nästa fredag. Ettorna röstade
fram taco-tallrik till favorit.
På idrotten har eleverna spelat konfotboll.
Nästa vecka börjar samtalsperioden. Glöm inte att fylla i
samtalsunderlaget som ni fått hem. Skriv upp er för en tid om ni inte har
gjort det!
På tisdag är det skoljoggen för F-2. Läs bifogad information. Kläder efter
väder och springskor är viktigt att ha med.
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Årstaskolan & Ångelstaskolan
Skoljoggen ons 16/9
Då var det åter dags att springa skoljoggen som vi arrangerar i samarbete med
svenska skolidrottsförbundet. Onsdag 16/9 går den av stapeln. Klass F-2
springer på förmiddagen runt varvet i Årstaparken och klass 3-8 springer efter
lunch vårt traditionsenliga skoljoggenvarv som är ca 3.5 km långt. Ta med
lämpliga skor och kläder att springa i och gärna vattenflaska. Barnen i år 4-6 bör
också komma ihåg att skoljoggen är en del av Ångelstatrippeln.
Om en elev inte kan delta så promenerar man varvet runt i vuxet sällskap om inte
ett intyg förhindrar detta. Ibland behöver vissa barn lite extra uppmuntran så
hjälp oss gärna med det då barnen orkar mer än de tror
Vi arrangerar skoljoggen i samarbete med svenska skolidrottsförbundet och
därför finns det en möjlighet att skänka en frivillig ”springslant” som oavkortat
går till SOS barnbyar. Se bifogad bilaga.
Se även www.skolidrott.se
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Årstaskolan & Ångelstaskolan
Skoljoggen
Skoljoggen är Sveriges största löpararrangemang för barn och ungdomar. Skoljoggen arrangeras varje
höst i skolorna runt om i landet. Varje år deltar närmare en halv miljon unga i Skolidrottsförbundets
arrangemang Skoljoggen, som 2015 arrangeras för 33:a året i rad. Elever från förskoleklass till årskurs
tre på gymnasiet deltar på sina villkor. Springa, jogga, lunka eller gå – det väljer de själva. Varje skola
utformar sin egen Skoljoggen. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland
elever, skolpersonal och föräldrar till en förmånstagare. Åren 2012 till 2016 är förmånstagaren SOS
Barnbyar.

Springslanten
Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas en
frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal och föräldrar. Det görs dels till bank- och
plusgiro via din internetbank eller mobilen till exempel och dels via Swish. En del skolor samlar
gemensamt in mynt som en lärare sedan sätter in på kontot.
Plusgirokontots nummer är 901126-3 och bankgironumret är 901-126-3. Är det så att du behöver ett
vanligt kontonummer når pengarna fram till samma ställe på bankkonto 8901-1, 924 972 903-0
(Swedbank). När betalningen ska göras ska följande information uppges:
Mottagare: Skoljoggen.
Avsändare: Skolans namn.
Ni kan även ”swisha” valfritt belopp på telefonnummer: 123-9011263 så kommer pengarna direkt in
på Skoljoggens 90-konto. Skriv även här Skoljoggen som mottagare och skolans namn som avsändare.
Springslanten går till SOS Barnbyar och Astrid Lindgrens barnby i Bouar i svårt konfliktdrabbade och
mycket fattiga Centralafrikanska republiken. 2014 års Skoljoggen gav drygt 1,1 miljoner kronor till
barnbyn. Pengarna räcker till skolgång, mat och kläder under ett års tid för minst 50 barn. Ni kan läsa
mer om SOS Barnbyar och barnbyn på http://www.skolidrott.se/skoljoggen
En del av Springslanten går till Skolidrottsförbundet för att täcka administrativa kostnader för
Skoljoggen och för att utveckla arrangemanget. Förbundet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
som granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt sätt. Det här innebär
också att Skolidrottsförbundet har ett 90-konto; en garanti för dig som givare att pengarna används på
ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.

Skolidrottsförbundet arrangerar Skoljoggen och äger varumärket. Det innebär att man inte kan
arrangera Skoljoggen för att samla in pengar till andra organisationer eller annan verksamhet än vår
förmånstagare. Att röra sig under annat namn går förstås bra. Deltagande skola som samlar in en
frivillig Springslant förbinder sig att skänka den till Skoljoggen.
Arrangör:

Förmånstagare:

