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Informationsbrev till vårdnadshavare

Info från rektorerna
Vi håller som bäst på att summera läsåret och blickar
samtidigt fram mot vårt första läsår på Änglandaskolan.
Vi vill med detta brev informera om vilka hemvister som
våra olika årskurser kommer att utgå ifrån och vilka
pedagoger som kommer att finnas runt eleverna. Först
en påminnelse om skolavslutningen i Navet.
Skolavslutning i Navet

Innan vi flyttar så ska vi avsluta läsåret här i Navet.
Elever, vårdnadshavare och andra närstående är
välkomna till traditionsenlig skolavslutning torsdag 14
juni. Vi samlas på innertorget kl. 10.15. Avslutningen
beräknas att pågå i ca en timme. Eleverna börjar dagen i
sina klasser, se separat info från klasslärarna.
Hemvisterna

Varje årskurs kommer att finnas på en hemvist. Åk 1 och
åk 3 delar på en hemvist utifrån att vi har färre antal barn
i de årskurserna.

hemvisten finns även Ahmet Alivodic och Angelo Akcay
från fritids.
Åk 4 kommer att hålla till på vån 2. Här kommer Vedran
Ljuboja och Dan Hemming-Gustafsson att ansvara för
undervisningen tillsammans med Marie Fischerström och
Michaela Rynning.
Åk 5 kommer att ha sin hemvist på vån 3. Anders Attås,
Venla Luukkonen, Erika Walther och Marie
Fischerström ansvarar för undervisningen i åk 5.
Åk 6 har även de sin hemvist högst upp i huset, på vån 3.
Här arbetar Michaela Rynning, Maja Catic och Catharina
Engström runt eleverna.
Praktisk och estetisk undervisning. För undervisning
i de praktisk- estetiska ämnena undervisar framförallt
Gunilla Sundin (bild), Anna Ericsson och Annelie
Ivarsson (slöjd), Håkan Palm (musik) och Jesper Klots
(idrott).

Förskoleklass kommer att ha sin hemvist på vån 1. Här
kommer Katarina Kjell, Melisa Durdevic och Ida Lydell
att finnas som lärare. Helena Luthman, Fadila Jakupovic
och Moa Eksell från fritids kommer även att finnas runt
eleverna.
Åk 2 kommer också att finnas i en hemvist på vån 1. Här
arbetar Linnéa Wikström och Elvira Jahnstedt som
lärare. Runt eleverna på hemvisten finns även Fredrika
Johansson och Henric Norén från fritids och Sandra
Blomqvist som kommer att ansvara för bland annat
idrottsundervisningen i åk 2.
Åk 1 och 3 kommer att dela på en hemvist på vån 2. Här
ansvarar Monna Aho, Mirja Tannerstad och Hannah
Gyllenhammar för undervisningen. Runt eleverna på
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En påminnelse om skolstarten

Måndagen den 20 augusti börjar skolan. Vi samlar alla
elever årskursvis på skolgården kl. 9.00. Efter en kort
gemensam samling så går vi in till våra hemvister. Det
går självklart bra att du som vårdnadshavare är med i
skolan en stund på morgonen, om du önskar. Skoldagen
slutar kl. 13.00. Fritids är öppet som vanligt den här
dagen för de barn som har behov. Se separat utskick från
fritids.
Invigning av skolan

Fredagen den 7 september (eftermiddag) kommer det
att bli en officiell invigning av skolan. Du som
vårdnadshavare är självklart inbjuden till denna
invigning. Vi återkommer med en mer informativ
inbjudan i augusti.
Glad sommar och väl mött i höst!
/Gustaf Brandell och Annika Billinger (rektorer,
Änglandaskolan)
gustaf.brandell@orebro.se
annika.billinger@orebro.se.
www.orebro.se/anglandaskolan.
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