	
  	
  

3/6 -16

Klass 3A

Veckobrev 22

Hej!
Då var det snart dags för sommarlov. Vad fort den här terminen har gått! Det har varit
jätteroligt att jobba i klass 3A! Det har varit fantastiskt kul att få lära känna alla fina, kloka
och roliga barn i klassen, alla med sin egen unika personlighet. Mycket humor, samtal och
fina stunder tar jag med mig. Jag önskar alla barn lycka till med fortsatt skolgång. Jag vill
också passa på att rikta ett varmt tack till alla er föräldrar som jag haft förmånen att få träffa
och samtala med.
De sista dagarna nu ska vi ägna oss åt att städa klassrummet, bänkarna och samla ihop var
och ens olika tillhörigheter. Det innebär att det bl.a. är böcker och andra saker och ting som
ska tas med hem. Därför behöver barnen ha både väska och någon påse med sig senast på
onsdag så att de får med sig alla sina tillhörigheter hem. Dessutom ska backarna i
kapprummet tömmas.
På onsdag den 8/6 är ingen musik på Årsta. Barnen kommer istället till klassrummet kl.8.20
På torsdag den 9/6 är det avslutning och som jag skrev förra veckan börjar vi kl. 8.20 i
klassrummet och sedan börjar avslutningen kl. 9.30 i matsalen (se bifogat brev nedan).
Vi samlas sedan en kort stund i klassrummet, och efter det är det hemgång eller fritids som
gäller.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för den här terminen och önska er alla en riktigt
härlig sommar!

Trevlig sommar! Carina
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Vecka:22
Måndag: Lovdag
Tisdag: Slöjd
Onsdag: Tag med väska och
påse.
Torsdag:Avslutning
Fredag: Sommarlov! Fritids är
stängt.

MÅNADSBLAD
JUNI

Ytterligare ett läsår närmar sig nu sitt slut och i åk. 2 och åk 4 övas det nu för
fullt inför skolavslutningen.
I höst kommer Ångelsta-och Årstaskolan, i och med att Årsta hög åk 6-9
flyttar in i skollokalerna på Palmbladsgatan, bli F-5-skolor. På Årstaskolan
startar till höstterminen skolenheten Lindbacken F-1.
Det har nu blivit klart med klasslärare inför nästa läsår i alla F-5-klasser på
Årsta-och Ångelstaskolan. Information om detta kommer att skickas ut till
elever och föräldrar senast under vecka 23.
Inför sommaren vill vi påminna om att det på båda skolorna finns många
kvarglömda kläder.
Torsdag 9 juni har skolorna i respektive matsal avslutningar enligt följande:
Ångelstaskolan
kl. 8.30 avslutning för åk 5-6, åk 4 uppträder
kl. 9.30 avslutning för FA, 1A och 3A, åk 2 uppträder
Kl. 10.30 avslutning för FB, 1B och 3B, åk 2 uppträder
Årstaskolan
kl. 8:30 avslutning för F-1, åk 2 uppträder
Kl. 9.30 avslutning för åk 3 och åk 5, åk 4 uppträder
Kl. 10.30 avslutning för åk 6-8, sommarkören uppträder
Vid platsbrist har föräldrar till uppträdande barn företräde till föreställningen.

OBS! Skolbuss avgår från Årstaskolan kl.11:30.
Fredag 10 juni har Ångelsta- och Ångelstaskolan stängt på grund av
planeringsdag för personalen.

Detta händer i juni
❀ Onsd 1/6: Ångelstaskolans FA och FB och Årstaskolans FA, FB och
FC har sommarfest med föräldrar på respektive skola
❀ Fred 3/6: Ångelstaskolan åk 4-6 har vandringsdag
❀Månd. 6/6:	
 Sveriges nationaldag (skollov)
❀Tisd. 7/6: Årstaskolans åk 6-8 har friidrottsdag, Österängen
❀Onsd. 8/6: Årstaskolans åk 7-8 har mentorsdag
❀ Tors. 9/6: Skolavslutning, se program ovan!
❀ Fred. 10/6: Fritids stängt, planeringsdagar

Månadens värdegrundsord är:

SJÄLVKONTROLL
Skolledning och personal vill tacka alla elever och föräldrar för detta läsår och
önska er en skön och avkopplande sommar!

Föräldraföreningen behöver nya medlemmar. Är
du intresserad av att bidra till att ÅrstaÅngelstaskolan fortsätter att vara bra skolor för
våra barn, har du nu en möjlighet att göra en
insats. Kontakta skolledningen för mer
information.
Trevlig sommar önskar Föräldraföreningen!
- Visning av de Årsta Högstadiums nya lokaler för blivande åk 6-9, kommer att ske för elever och
deras föräldrar i samband med föräldramöte den 1 juni.

SKOLRÅDETS RUTA

- Som tidigare meddelats är Årsta-Ångelstas skolråd i mycket stort behov av nya
föräldrarepresentanter, då majoriteten av nuvarande föräldrarna har barn som kommer att gå på
Årsta Högstadium till hösten. Årsta högstadium är en egen skolenhet. De föräldrar som vill bli
föräldrarepresentanter i skolrådet eller önskar mer information, kontakta rektor
Ccarina.bellbring@uppsala.se
Att vara med i skolrådet är inte så betungande men ger mycket insikt om hur skolans verksamhet
fungerar och möjlighet att påverka.
- Kommande skolrådsmöten är inplanerade till:
Ons. 31/8 kl. 19.00 (Ångelstaskolans personalrum)
Tis. 11/10 kl. 19.00 (Årstaskolans personalrum)
Tors. 24/11 kl. 19.00 (Ångelstaskolans personalrum)
Skolrådets verksamhetsberättelse för läsåret 2015/2016:
- 6 möten har hållits under det gångna läsåret
− Representanter från elevråden på Årstaskolan har deltagit vid två möten
− Ett gemensamt möte har genomförts tillsammans med föräldrarföreningen.
− Lokalfrågan för högstadiet har varit uppe på ett flertal möten.
− Det har informerats om det nya högstadiet som nu ska startas i GUC gamla lokaler.
− Platsbrist i skolorna har diskuterats, vilket har resulterat i att nya skolan blir årskurs 6-9.
− Rutinerna kring luncher i Årstaskolan har varit ett ämne som varit uppe ur flera olika aspekter.
− En skrivelse har skickats in till kommunen om cykeltunneln vid Årsta centrum.
− Nya rektorn för Årsta högstadium, Ulrika Mattson, deltog i ett möte och presenterade sig.
− Skolornas budget har diskuterats.
− Trivselfrågor i skolan har diskuterats.
− Det har arbetats med att få ett fulltaligt skolråd och för att fylla de vakanser som funnits.
− Skolrådsrutan i månadsbladet har skrivits kontinuerligt under läsåret.

Skolrådet tackar föräldrar, elever och skolornas personal för det gångna läsåret!
Hör gärna av er till skolrådet med synpunkter:
skolradet.arsta-angelsta@uppsalaskolor.net
http://www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se/

