
Välkomna till läsåret 2019/20
Hej alla.

Jag hoppas att alla haft en trevlig sommar och att ni är lika laddade inför skolstarten som jag. Här kommer 
lite information kring uppstarten.

Det är några nya i både elevgrupper och lärare som innebär förändring för några av er. Ny är Helene 
Bernstone som kommer vara svensklärare på högstadiet. Nygammal är Sofa Gidsäter som ska vara 
hjälpmentor till Maria Romland i Lanternan/Vinga. Anna Eriksson är tillbaka från mammaledighet och ska 
vara mentor för Kompassen som iår är en 4-5:a. Jonathan Persson kommer bli ny mentor åt Rodret då 
Alexandra slutat. Oskar Tinnert blir mentor för Fendern och Monica Jansson mentor för Pater Noster.

Onsdagen 21:e är det skoldag 08:50-12:30 och eleverna i respektive hemrum.

Torsdag 22:e och fredag 23:e är det uppstartsdagar där eleverna i åldersintegrerade grupper kommer ha 
teambuildande aktiviteter för att, dels lära känna varandra och skapa trygghet för eleverna. Dessa 
skoldagar är från kl 08:50-14:10.

För att nya elever och vårdnashavare ska kunna få tillgång till Unikum behöver vi få tillgång till förnamn 
efternamn samt personnummer. Det kommer skickas med en blankett kring detta. Det kommer även 
skickas med andra blanketter som en angående GDPR och en anhörighetslista. Var vänliga att fylla i och 
returnera dessa snarast

Sjukanmälan görs på telefonnummer 0303-226744.

Så på onsdag ska eleverna gå till respektive hemrum:

0-1 Knopen/Tampen ska träfas i hemrummet Optimisten (Huggormen) med sin mentor Victoria, resurs 
Josefn och Frida.

2-3 Lanternan/Vinga Ska träfas i hemrummen Barken/Briggen (övervåningen bygdegården) med sina 
mentorer Maria och Sofa.

4-5 Kompassen/Bryggan ska träfas i hemrummen Pråmen och Slupen (nedre huset) med sina mentorer 
Maja och Anna.

6-6 Riggen/Rodret ska träfas i hemrummen Ekan och Snipan (övre huset) med sina mentorer Jonathan 
och Susanne.

7-7 Måseskär/Pater Noster ska träfas i sina hemrum Kostern och Koggen 1 (övervåningen Hjärnverket) 
med sina mentorer Petra och Monica.

8-8 Bojen/Masten ska träfas i hemrummet Ångaren (Hjärnverket) med sina mentorer Anders och Helene.

9-9 Ankaret/Fendern ska träfas i sina hemrum Knarren och Koggen 2 med sina mentorer Annika och 
Oskar.

Onsdagen den 4:e september kl 18:00-18:45 är det föräldramöte för hela skolan i respektive hemrum. Detta
efterföljs av ett gemensamt möte i stora salen kl 18:45-19:30 med Rektor, EHT, fritidspedagoger och 
pedagoger, där vi presenterar och förtydligar Friskolans pedagogiska idé och organisation. Det är ingen 
frågestund utan en presentation av skolan för den som vill höra på det.

Med vänliga hälsningar

Toni Karlsson 

Rektor
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