Långasjö skola F-6

2016-08-19
Till
Föräldrar med barn i Långasjö skola

Hej!
Nu startar vi läsåret 2016-17 och jag hoppas att ni haft en skön och avkopplande sommar.
Läsåret 2016/17 är organiserat med mentorer enligt följande:
F-1
Regina Alriksson och Theres Christersson
2-3
Maria Hammar och Ingela Moberg
4-6
Oskar Vartiainen och Svea Ruoff (Mona Elmdén arbetar för Svea fram till 1 oktober)
Resurspersoner är Liselott Sjöqvist och Daniel Strandh .
Specialpedagog är Lotta Carlman.
Slöjdlärare är Lena Johansson och Johan Therén.
Musiklärare är Victoria Arnesson och Rickard Scheffer.
Idrottslärare är Anders Tagesson (börjar i mitten av september).
På fritidshemmet Leoparden arbetar Regina Alriksson, Anders Johansson, Liselott Sjöqvist, Daniel
Strandh och Ann Waldemarsson.
Numera använder du dig av E-inloggning för att komma in i edWise. Där hittar du veckobrev och
annan information som rör ditt barn. Gå in via www.emmaboda.se. Meddela ditt barns mentor om du
har problem med att komma åt informationen.
Skriftligt omdöme lämnas en gång per år i årskurserna 1-5 och i årskurs 6 ges betyg höst och vår. Du
kommer att bjudas in till utvecklingssamtal med ditt barn under september månad. Ni får det skriftliga
omdömet vid samtalet (år 1-5) och tillsammans med läraren sammanställer ni ert barns individuella
utvecklingsplan (IUP). Vid utvecklingssamtal i januari följer ni upp IUP:n och kommer muntligt
överens om hur man arbetar vidare.
Föräldrastyrelsen har sitt första möte den 13 september.
Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kommer till skolan meddelar du detta på något av
följande telefonnummer:
0471-249336 (07:45-08:00)
0471-249346 (övrig tid)
Ändrade tider på fritids meddelas till Leoparden på följande telefonnummer:
0471-249335
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