HAGNÄSSKOLAN

Hembrev åk 7

v 35

Hej !
Mailadresserna för Helena och Dariush var tyvärr felaktiga i förra hembrevet. Se nedan för korrekta
adresser.
Torsdag 8 september är ni kallade till utvecklingssamtal till elevernas hemklassrum. Inbjudan med tid
fick ni med betygen i våras, men vi har skickat med en extra förra veckan för att vara säkra på att ni fått
informationen.
Eleverna har förberett sin IUP under skoltid och utöver samtalet är eleverna lediga från undervisning den
dagen men får en hemuppgift i matematik och idrott som ska vara klar och lämnas in till respektive
ämneslärare nästkommande lektion.
Här kommer en kallelse till vuxenvandring för 8.2 och 7.3.
Fredag den 9/9 är 8.2 kallade till vandring. Vandrarvärdar för kvällen är Anette Ahlén och Leffe
Forsgren.
Lördag den 10/9 är 7.3 kallade till vandring. Vandrarvärd för kvällen är Henri Hupe.
Samling 20.00 på Hagan för lite fika och information.
Varmt välkomna!!
Vi påminner om föräldramötet torsdag den 29 september kl. 18.30. Det är mycket viktigt att alla
kommer, då vi går igenom undervisningens upplägg och hur vi arbetar för att eleverna ska nå så bra
resultat som möjligt. Om ni som vårdnadshavare är medvetna om vårt arbetssätt kan ni också stötta era
ungdomar i skolarbetet.
För att föräldrar ska ha möjlighet att få en inblick i och diskutera skolfrågor har vi ett föräldrasamråd på
Hagnässkolan. De träffas två till tre gånger per termin. Fundera på om ni är intresserad av att vara
representant för er klass. Vi önskar ha två samrådsföräldrar per klass, men alla intresserade är
naturligtvis välkomna på mötena.
Vi kommer att fotografera oss i vanlig ordning och fotografering äger rum 14-16 september.
Sjukanmälan för elever görs på telefon 08-519 093 21. Om eleven är sjuk mer än en dag måste ny
anmälan göras varje dag. Skola 24 kommer att fungera någon vecka till men är under avveckling eftersom
hela kommunen kommer att använda Vklass i fortsättningen. Där kommer också hembrevet att publiceras
men tills Vklass är igång får ni hembrevet på papper. Hembrevet kommer också att finnas på hemsidan.
Ni når oss mentorer lättast via mailen. Ni kan även ringa 073-662 59 04 (paviljongerna) eller 08-581 693
79 (Hagnässkolan), men oftast är vi svåra att nå via telefon.

Med vänliga hälsningar,
Ann Åkerström ann.akerstrom@upplands-bro.se
Ylva Allgren ylva.allgren@upplands-bro.se
Jessica Johansson jessica.johansson@upplands-bro.se
Dariush Adineh dariush.adineh@upplands-bro.se
Helena Andersson helena.s.andersson@upplands-bro.se
Alexandra Malén alexandra.malen@upplands- bro.se

