Östra området

Hej!
Välkomna till Folkasboskolan och höstterminsstart! Idag har barnen fått sina hyllor,lådor och kåsor.
Vi skickar med veckobrevet redan idag så ni får information om vilka aktiviteter vi ägnar oss åt
första veckan. Redan på fredag kommer veckobrevet för v.35, så ni är förberedda.
Senare under hösten ska alla vårdnadshavare ha tillgång till edwise, den portal där vi publicerar
veckobrev, registrerar ev frånvaro och där ni kan lämna korta meddelanden. Är det längre
meddelanden så behöver ni meddela oss på mailadresserna nedan.
För att få tillgång till edwise behöver ni som vårdnadshavare ansöka om ett konto, vilket ni gör så
här:
- gå in på internet sök på www.edwise.se.
- gå in under fliken ”ansök om konto för vårdnadshavare” och följ instruktionerna. Vi ska sedan
bekräfta att ni är vårdnadshavare i just vår klass och då skickas inloggningsuppgifter till er.
Via veckobreven i pappersform meddelar vi när vi går över till enbart edwise sidan. Skulle ni vilja
ha brevet i pappersform efter att vi gått över till edwise meddelar ni oss.
Vi vill påminna om att det är viktigt att ni sjukanmäler ert barn så snabbt som möjligt . Det gör ni
via telefon till expeditionen och till fritids om ni har fritidsomsorg. Telefonnummer hittar ni längst
ner på sidan.
Den här veckan har vi inte idrott i idrottshallen, då det byggs om där inne. Det hoppas vi kunna
börja med v35 och då har blå grupp idrott på måndagar och röd grupp på torsdagar.
På onsdag ska vi gå till skogen, så ta med kläder efter väder, gärna en ryggsäck/väska att bära ev
regnkläder i. Vi äter mat i matsalen som vanligt kl 12.15, men en frukt eller en liten smörgås och ev
vatten att dricka kan ju smaka bra i skogen- det är dock ett val ni gör. Såklart är ”fika” ok när vi går
till skogen, däremot godis,snacks och läsk vill vi inte att barnen har med sig.
I det sommarbrev ni fått hem informerade vår rektor om att skolan inte ersätter värdesaker som
elever tar med hemifrån. Av den anledningen vill vi att barnens leksaker stannar hemma, då vi har
lekmaterial på förskoleklassen.
Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att fråga oss antingen via samtal eller mail. Vi ska
göra vårt bästa för att svara så snart vi kan.
Vi ser fram emot en spännande hösttermin tillsammans med er och era barn!
Anna-Lena och Vicke
anna-lena.svard@hallsberg.se
viktoria.tornqvist@hallsberg.se
Fritids söder 0582 686042
Fritids norr 0582 686019

Postadress

Områdeskontor

Telefon

Telefax

E-post

Kultur- & utbildningsförvaltningen
Östra områdeskontoret
Skolgatan 2-4
697 31 PÅLSBODA

Folkasboskolan
Skolgatan 2-4
PÅLSBODA

0582-68 60 00
0582-68 60 01

0582-68 60 44

bun.ostra@hallsberg.se

