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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Välkomna till ett nytt läsår!

20-årsjubileum och Öppet hus den 9 november
Det är 20 år sedan Sankt Thomas förskola grundades. Det är
värt att fira, och vi kommer att ha ett särskilt jubileumsfirande
med start den 5 november och som sedan avslutas med öppet
hus och jubileumsfest lördagen den 9 november. Med
anledning av jubileet kommer även biskop Anders att besöka
oss senare under hösten.

Förskolan
Eftersom vi just nu har något färre barn på förskolan än vanligt har vi varit tvungna att
varsla dem i personalen som har barnskötarutbildning. Förskollärarna fortsätter som
tidigare då den gällande läroplanen för förskolan framhåller deras ansvar för den
pedagogiska verksamheten. Vi tackar för alla insatser från förskolepersonalen genom
åren!

Gratis frukt på förskolan och lågstadiet
För barn och yngre elever är fruktstunden ett naturligt och hälsosamt inslag
under dagen. Eftersom vi betraktar fruktstunden som en del av den
pedagogiska verksamheten ända upp på lågstadiet (t.o.m. åk 3) har vi valt
att ge dessa barn frukt utan någon kostnad för föräldrarna. Givetvis kan det
vara bra även för äldre elever att ha en frukt med sig till skolan!

Elevhälsan
Sedan ett par år tillbaka samarbetar skolan med SkolPool gällande bemanning av
skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledning. Från och med detta läsår
kommer SkolPool även att ta ansvar för själva vården (skolsköterskans och skolläkarens
arbete) som bedrivs på skolan och har därför delat ut medgivandeblanketter till samtliga
elever. Om ni har några frågor kring detta får ni gärna kontakta SkolPool på tel. 0763-17
69 66 eller via mail louise.sternros@skolpool.se.

Stiftsvallfärd till Vadstena
Lördagen den 7 september åkte skolans kör till Vadstena tillsammans med föräldrar,
musiklärare, rektor och andra elever på skolan (knappt 40 personer totalt). Den långa
bussresan till trots hade vi en mycket trevlig dag tillsammans.

Maria-staty på skolgården
Tisdagen den 10 september kunde vi sätta upp en ny Maria-staty
på gården. Ett särskilt tack till alla som har bidragit för att få den
nya statyn på plats!

Klasslärare läsåret 2013-2014
Förskoleklass Ingela Zimmer
Klass 1 Camilla Blennerup
Klass 2 Carolina Svantesson
Klass 3 Christina Hallonsten
Klass 4-5 Karl Steen & Irina Filiaeva
Klass 6 Lotta Modéer & Rikard Berg Trujillo
Klass 7 Lotta Modéer
Klass 8 Marie-Elen Osbeck & Marita Grandjean
Klass 9 Stina Nylén

Renovering och trafik
Som många av er säkert lagt märke till pågår just nu målning av våra fönster.
Fastighetsägaren Hemsö planerar också att renovera fasaderna. Ännu ett farthinder har
satts upp i allén framför skolan för att cyklisterna ska komma med något lägre fart. Även
asfaltering pågår i området. Vi hoppas att ni kommer att ha överseende med ev. besvär
detta kan medföra, och ber er även tänka på att köra försiktigt i området. Det rör sig
många barn i parken och alla försöker hinna till skolan i tid!

Teater och musik på fritids
Vi har i år valt att göra en extra teater- och musiksatsning på fritids. Vår förhoppning är
att flera elever på detta sätt kommer att kunna ta del av skolans musikprofil. Det innebär
också att vår musiklärare Hristina Nestorovs pianolektioner i år framför allt erbjuds
elever i åk 1-3. Hon arbetar på eftermiddagarna enligt följande:
 Måndagar (jämna veckor) Övning med Stora kören
 Tisdagar Elevens val
 Onsdagar Teater och musik på fritids
 Torsdagar Övningar med Lilla och Stora kören
 Fredagar Teater och musik på fritids

Mattias Borg
Rektor/Förskolechef
046-39 77 30 | 0703-17 38 38
mattias.borg@sanktthomas.se
www.sanktthomas.se

Höstterminen 2013
19 augusti – 20 december
Lovdagar
28 oktober - 1 november
Studiedagar
25 oktober
4 november

