Information inför åk 9
Hej!
Vi hoppas att ni alla haft det skönt i sommar. Nu väntar ett nytt spännande läsår
med nya möjligheter. Det är roligt att träffa våra niondeklassare och nu startar
vi vårt fjärde och sista år tillsammans. Vi hoppas om att de liksom vi samlat nya
skolkrafter under sommaren och känner sig nyfikna på att börja i nian.
Vissa förändringar i arbetslaget har skett:
– Vi har fått två nya elever och vi hälsar dem särskilt välkomna till vår skola.
– Klassföreståndare i 9c blir Henrik Holfve tillsammans med Jakob.
Idag får eleverna med sig en del viktiga papper som ska läsas/fyllas i tillsammans med er föräldrar.
De ifyllda blanketterna ska tas tillbaka till skolan så fort som möjligt. OBS! Kom ihåg lås till era skåp!
Resten av veckan kommer att se ut så här:
onsdag och torsdag – läsning enligt schemat
fredag – en spännande dag med olika aktiviteter på Alnäs. Vi träffas där kl.10.00
Skolan bjuder på korv med bröd men ta gärna matsäck och vattenflaska med er också.
Bekväma kläder och skor gäller så klart! Dagen avslutas c:a 14.00
Vecka 35 den 26, 27 och 28 augusti är 9a på klassresa. Vi önskar dem en lugn och trevlig
vistelse.
Den 8/9 springer hela skolan Gottsundamilen med start kl. 12.30 och många fler spännande saker
väntar oss den här terminen.
Vi vill också lyfta fram att tankar och synpunkter från er föräldrar är viktiga för oss. Genom kontakt
med ert barns mentor, föräldramöten och genom delaktighet i vårt föräldraråd, vill vi bjuda in till
sådana möjligheter.
Våra utvecklingssamtal kommer att äga rum vecka 42 och vecka 43, men innan dess träffas vi för ett
föräldramöte. Det blir den 9 september klockan 18.30 och vi startar i matsalen. Det är ett extra
viktigt möte för då kommer vår studie och yrkesvägledare Boel Buckley att informera om
gymnasievalet. Efteråt träffas vi klassvis. Hjärtligt välkomna!
(Fyll i svarstalongen längst ner på sidan och skicka snarast tillbaka till skolan)
Har ni frågor får ni gärna höra av er antingen via mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar ni på
Gottsundaskolans hemsida http://www.gottsundaskolan.uppsala.se
Hälsningar från lärarna i ae 9

____________________________________________________________________________

Jag/vi kommer ___ ___ st

Jag/vi kommer inte____

Elevens namn:___________________________________________klass:______________
Tolkhjälp önskas:_________ Språk:_________________

