
 
Hej och välkomna till ett nytt läsår på Almtunaskolan! 

Måndag 17/8 börjar läsåret 2020/2021  
 

Här kommer information om första skoldagen. Mer information om verksamheten kommer i 
ytterligare brev inom kort. 
 
Observera att frånvaroanmälan sker som vanligt via Skola24 tel: 0515777601. 
 
Pga. Covid-19 kan vi tyvärr inte erbjuda vårdnadshavare att följa med in i klassrummen. 

Förskoleklass:  

9.00 Möter alla pedagoger upp eleverna vid grinden till lilla skolgården utanför de grå modulerna vid 

skolans fotbollsplan. Vi delar ut namnlapp med antingen röd eller grön färg, vilket visar vilken dörr 

som eleverna ska gå in igenom.  

9.15 Ringer vi in och möter upp i kapprummet samt visar eleverna till rätt rum. På grund av Covid-19 

kan vi tyvärr inte erbjuda vårdnadshavare medverkan inne i skolans lokaler, men det går bra att 

vänta på skolgården. 

Första skoldagen slutar klockan 11.00, och efter det finns det möjlighet för elever med fritidsplats att 

stanna kvar på fritids. Ingen lunch denna dag med undantag för de barn som har en plats på fritids 

och som är anmälda att gå på fritids denna dag. 

Det är jätteviktigt att säga till en pedagog när man lämnar eller hämtar hem sitt barn för avprickning i 

våra digitala listor. 

Det som är bra att ha med sig är vattenflaska samt kläder efter väder. 

Tiderna för resten av skolveckan ser ut såhär: 

Tisdag 18/8: 8.30-11 ej lunch (lunch för de barn som är anmälda att gå på fritids denna dag) 

Onsdag 19/8: 8.30-12.45 lunch på skolan 

Torsdag 20/8: 8.15-13.15 lunch på skolan 

Fredag 21/8: 8.15-13.15 lunch på skolan 

 

Årskurs 1: 

8.15 Lärare och resurser möter upp eleverna vid gungorna med skyltar för varje hemgrupp, röd, blå 
och grön. Klassrummen ligger belägna i ingång G. Första klassrummen ligger på nedre botten till 
vänster där också Luftens fritids (åk1) håller till. Ett av klassrummen ligger en trappa upp. Första 
skoldagen kommer att vara schemabrytande.  Årskurs 1 äter lunch 10.50 och fritids äter mellanmål 
13.35. Eleverna får ha med sig en frukt. Eleverna bör ha med sig vattenflaska, solskydd, keps/solhatt 
och extra-kläder. Skoldagen slutar 13.30.  

Årskurs 2:  

Vi har en schemabrytande första skoldag och lärare/resurs möter upp eleverna kl. 8.15 vid de “fyra 
träden” med skyltar för varje hemgrupp. Klassrummen är belägna till vänster om expeditionen, alt 



Eritreas klassrum sen i våras. Skoldagen slutar 13.30 och resurserna går över till fritids med 
grupperna till fritidslokalerna. skolveckan.  
Praktiskt att ta med till skolan är extrakläder, regnkläder, innetofflor och en frukt/smörgås för 
förmiddagens mellanmål.  

 

Årskurs 3:  

Vi möts i klassrummet kl. 8.15. Vi har samma klassrum som förra året. Lunch äter vi i år kl. 11.15. 
Skoldagen slutar kl. 13.30.  

Årskurs 4:  

Vi möts vid flaggstången 8.15. Era mentorer, Carine, Maria och Björn, håller upp skyltar som visar 
vilken klass. 4A:s klassrum ligger längst ner vid ingången. 4B och 4C:s klassrum ligger i översta 
korridoren. Vi kommer ha schemabrytande aktiviteter de tre första dagarna. Tider dessa dagar 
kommer vara kl. 8.15 - 13.30. 
Det kommer att vara varmt – ta gärna med vattenflaska/vattenmugg som eleverna kan ha i 
klassrummet. 

Årskurs 5:  

Schemabrytande aktiviteter med mentor hela dagen. Samling i respektive klassrum 8.10. Skoldagen 
slutar 13.30. Vi har samma klassrum som förra läsåret. Mentorer kontaktar nya elever och 
vårdnadshavare för mer information. Vi går igenom nytt schema och övrig information om veckan 
med eleverna i klassrummet. Det kommer vara varmt – ta gärna med vattenflaska/vattenmugg som 
eleverna kan ha i klassrummet. 

Årskurs 6:  

Schemabrytande aktiviteter med mentor hela dagen. Samling på gräsmattan utanför matsalen 8.10. 
Första dagen slutar 13.30. Vi går igenom nytt schema och övrig information om veckan med eleverna 
i klassrummet. Det kommer vara varmt – ta gärna med vattenflaska/vattenmugg som eleverna kan 
ha i klassrummet. 

FBK:  

Samling 8.10 i FBK-klassrummen som är detsamma som förra läsåret. Dagen slutar 13.30.  
OBS! Ny starttid 8.10.  
 

 

 

Varmt välkomna! 

 


