Rektors brev augusti 2019
Hej alla barn och föräldrar på Banslättsskolan
Varmt välkomna till läsåret 2019 – 2020 och ett speciellt
välkomna till alla nya elever som börjat i förskoleklass. Jag
hoppas att ni alla har haft en avkopplande sommar med
blandade aktiviteter.
De två första skolveckorna
Tiden har gått fort och vi firade skolstarten med glass och
olika aktiviteter för att lära känna varandra igen och stärka
sammanhållningen i grupperna. Aktiviteterna som klasserna
har genomfört utomhus, har fungerat mycket bra, och en
bidragande orsak till detta är det fina sensommarvädret som vi haft.
Vi har all personal på plats vilket jag är mycket stolt över eftersom vi vet att det är
personalkris på många skolor. Nya pedagoger på skolan är läraren Anna Anveskog
som är klassansvarig för 1C, Niklas Johansson som är lärare i fritidshem på Linnean
och Vanessa Jajo som är vikarie och hoppar in när någon saknas.
Information A-Ö
Ni har alla fått hem häftet Information A-Ö som jag ber er att läsa igenom noga för att
uppmärksamma vad det är som gäller på skolan. Vår avsikt är att tillhandahålla
information i alla frågor som kan tänkas uppstå som vårdnadshavare till barn på
Banslättsskolan. Häftet ligger också i Vklass och på skolans hemsida. För att inga
olyckor ska inträffa ber jag er återigen att respektera att det är förbjudet att köra in på
skolgården eller på gångvägen till Bumerangen. Kommer vaktbolaget så bötfälls man.
Varutransporter kör in på skolgården och därför ber jag er att lära era barn att gå in på
skolgården via gångvägarna och inte via skolgårdens infart för bilar. Det är enkelt att
visa dem detta när ni lämnar och hämtar era barn. Vi är fortsatt en ägg-fri skola, mer
om detta kan ni läsa i häftet under Allergier.
Föräldramöten årskursvis
I slutet av detta brev finner ni ”Datum att lägga på minnet”. Vi hoppas på att få träffa er
alla på föräldramötena. Jag och biträdande rektor Marie Eldberg kommer att inleda
dessa möten i matsalen, föräldraföreningen kommer också att presentera sig och
därefter kommer pedagogerna att informera er om läsårets arbete.
Dags att skörda
I år har trädgårdsodlingar och bär och svamp i skogen vuxit och utvecklats mycket
positivt. Eleverna som gick i åk 2 i våras fick plantera och så i vårt no-klassrum som
ligger utomhus. Nu var det dags för dessa elever, nuvarande åk 3, att skörda och se
hur det gått. Många bra diskussioner kring närodlat, klimatsmart och kretslopp har
genomförts. Detta är ett samarbete som skolan har med trädgårdsmästare.
På bilden i detta brev kan ni se olvonbuskens prunkande färger. En liten aning om att
det kommer en höst med ännu mer färgrika prakter.
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Datum att lägga på minnet läsåret 2019 – 2020
-

2 september
3 september
4 september
9 september
10 september

18.30 Föräldramöte åk 3
18.30 Föräldramöte Förskoleklass och åk 1
18.30 Föräldramöte åk 2
18.30 Föräldramöte åk 4
18.30 Föräldramöte åk 5

-

19 september

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40. (Vår förhoppning är att alla blir hämtade.)

-

16 oktober

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

-

V 44

Höstlov, fritids öppet

-

5 november

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

-

? december

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

-

13 december

Lucia för eleverna och allaktivitetsdag där vh är varmt
välkomna att hjälpa till på stationer

-

18 december

Julavslutning

-

7 januari
8 januari
V9
V 16
22 maj
10 juni

Planerings- och fortbildningsdag, all verksamhet stängd
Terminsstart, vanligt schema, alla börjar 8.00
Sportlov
Påsklov
Klämdag – lov
Skolavslutning

-

Två studiedagar kommer också att läggas in under vt-20.

När det är APT är det vår förhoppning att barnen hämtas 15.40 för att möjliggöra all
personals deltagande. Finns absolut inte möjligheten att hämta så vikariebesätter vi
Bumerangen för de barn som är kvar.
Ser fram mot ett fortsatt gott samarbete under detta läsår. Glöm inte
bort att ni som vårdnadshavare är en otroligt viktig samarbetspartner
för oss i skolan och för era barns inställning till skolarbete. Med hopp
om att vi ses på föräldramötena.

Birgitta Malmlöf
Rektor
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