Hej och välkommen till
ett nytt läsår på Stråtjära skola!
Vi hoppas att alla har haft ett härligt sommarlov och vi ser fram emot att ni kommer tillbaka
till skolan och till oss lärare.
Första dagen, måndag den 22/8, har vi planerat en hel del skoj med alla barn så att alla får
bekanta sig med sina nya grupper och så att vi i personalen får träffa er elever igen.
Första veckan i skolan kommer alla elever att vara hela dagen med sina respektive klasslärare från måndag till onsdag. Den schemalagda undervisningen kör igång på torsdag. Vi
vill att eleverna har med sig badkläder och handduk så att vi kan bada om det blir vackert
väder, hör gärna av er om det är någon elev som ni inte vill ska bada.
Nytt för detta läsår är att vi infört en lunchstund där eleverna äter i upp till 20 minuter och
direkt efter att de ätit klart går alla tillbaka till klassrummet och arbetar en stund, innan det
blir en gemensam 30-minutersrast. För att främja inlärningen har vi infört 40-minuterslektioner med en liten paus på 5 minuter emellan, för toabesök, bensträckare, dricka vatten eller
liknande.
Hemkunskapen ligger numera i klass 6, som åker buss till Bergviksskolan på fredagsförmiddagarna under vårterminen.
Sjukanmälan görs numera på soderhamn.skolplatsen.se, logga in med ert BankID. Behöver
ni få tag på oss i ej brådskande ärenden ring skolmobilen, nr: 0727043948, skicka SMS om
ingen svarar. Annars är numret till skolan fortfarande: 0270 - 42 01 66.

Personal som kommer att finnas/undervisa på skolan i år:
Helena Mickelsson, F-klass, fritids

Janne Skärdin, Lärare träslöjd HT

Jessica Sonneryd, Resurs, fritids

Marion Nordqvist, Lärare textilslöjd VT

Anna Nordgren, Lärare i 1-2

Lotta Englund, Bibliotekspersonal

Karin Hannemann, Lärare i 3-4

Marie Lindqvist Essawi, Kurator

Sofie Ilstad, Lärare i 5-6

Inger Hansson, Skolsköterska

Sirpa Nilsson, Elevassistent

Berit Furuberg Specialpedagog

Marcus Andersson, Resurs

Gunnar Jifjäll, Musiklärare

Lillemor Larsson, Kökspersonal

Sverker Åkered, Musikskolan

Annki Arvidsson, Städ

Carine Spansk, Rektor

Naeef Almezel, Praktikant

