Föräldramöte 2/10 – 2017
Här kommer minnesanteckningar från föräldramötet den 2 oktober 2017.
Mötet började med en presentation av lärarna i Ängens förskoleklass. Där arbetar Carina
Johanzon, Marie Quattara Lindekrantz, Maria Fogelqvist och Tina Karlsson Mänd.
Tina Karlsson Mänd kommer att sluta i förskoleklassen om några veckor och börja som
klasslärare i årskurs 2.
Eleverna har fått en svart meddelandebok där information från skolan finns. Där finns
telefonnummer till Ängens förskoleklass och fritids, lärarnas mailadresser, schema och
adress till Ängens blogg. Föräldrar kan använda boken och skriva meddelanden till lärarna.
Vid sjukdom ska sjukanmälan göras varje dag som barnet är sjukt.
På bloggen finns den senaste informationen om vad som händer i skolan. Besök bloggen
ofta och följ ditt barns aktiviteter i skolan.
Det finns kvarglömda kläder på Ängen. I kapprummet finns en låda där vi förvarar
kvarglömda kläder. Märk kläderna med namn så det går lättare att hålla koll på barnens
kläder.
Vi kommer att fördela eleverna i tre kapprummen. I stället för i de två som är nu. Varje färg
ska ha sitt kapprum. Mer information kommer.
Eleverna har idrott på onsdagar då de är indelade i 3 idrottsgrupper. Viktigt att ta med
handduk och ombyte till lektionerna.
Varje morgon börjar dagen med en morgonsamling då man går igenom almanackan, dagens
mat och vad som ska hända under dagen. Dagen innehåller arbetspass varvat med lekpass.
Lärarna har fördelat ämnena mellan varandra. Tina ansvarar för matematik, Maria för rim
och ramsor, Carina arbetar med en bokstavsbok och Marie arbetar praktiskt med veckans
bokstav.
Varje fredag har vi utedag på förmiddagen. Viktigt att eleverna har varma kläder. Det är även
bra om de har med sig ombyte till skolan.
Tisdagar och torsdagar kommer Kulturskolan till Ängen och har musik med eleverna. Carina
finns med som stöd vid dessa tillfällen.
Vi kommer att börja skölja flour varje morgon. Information om floursköljning kommer att
skickas hem.
Vi beslutade att eleverna inte ska ta med sig leksaker till skolan.
Med vänliga hälsningar personalen på Ängen!

