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Hej alla barn och föräldrar!
På måndag är det Sveriges Nationaldag och skola och fritids är helt stängt. 

Vi håller för fullt på att öva på sångerna inför skolavslutningen :) Vi har jobbat mycket 
utomhus i veckan med både rena kunskapsområden och områden med sociala mål. Vi har
avslutat olika områden som tex vårt naturtema. Vi har gjort blommor till avslutningen som 
skall pryda aulan. Vi har jobbat med vattenprojekt, pratat könsroller, 
I tisdags jobbade vi via Idrottslyftet och Frisbeeförbundet var här och presenterade sin 
sport och eleverna fick testa på att kasta och fånga, ha frisbeestafett. 

Flytt!
Era barn ska flytta till Luren. Det betyder att deras lådor, fack och platser där de har kläder
etc skall tömmas. Nästa vecka behöver de ha med sig rejäl ryggsäck eller större kraftig 
påse. Glöm inte att namna väskan/påsen. Glöm inte att titta igenom 
kvarglömda kläder. Många fina klädesplagg ligger och väntar på sina ägare.

Nästa vecka
Tisdag 7 juni är det fritidsskola inspirationsdag :) Barnen kommer att lösa spännande 
sagouppdrag i sina färggrupper. Vi har ett gemensamt intro på morgonen så kom gärna i 
tid så ditt barn inte missar. 
  
På onsdag 8 juni är det dags för ”barnbytardag”. Det innebär att era barn kommer att vara 
på Luren med sina blivande pedagoger. På onsdag lämnar ni era barn på skolgården, där 
Lurens personal kommer att hämta in dem. Till varje hemvist är det personal från 
Mikrofonen som följer med (Mikaela, Carina, Amelia och Samuel). På onsdag em är det 
fadderdag då våra elever är ute och leker tillsammans med sina faddrar och personal från 
Luren och Mikrofonen. Denna dag är de nya 6-åringarna på besök på Mikrofonen.

Viktigt!
Fotografering på tex skolavslutningen:
Enligt Personuppgiftslagen (PUL) får du enbart fotografera andra personer
med deras medgivande. Om de går att identifiera, dvs att bilden är så tydlig
att annan persons ansiktsdrag går att skönja. 
Inför skolavslutningen innebär detta att:
* Du får gärna fotografera ditt eget barn OM inget annat barn som kan urskiljas fastnar på 
bilden. Det betyder att du under själva avslutningen i aulan eller i klassrummet inte kan 
fotografera barnen framför dig. 
* Om man har tillstånd från andra barns föräldrar kan du givetvis fotografera klassen eller 
andra kamrater.
* Detta gäller även för vuxna. Det innebär att du inte kan fotografera personal om de går 
att urskilja på bilden. 
* Du får inte fotografera av bilder som finns på avdelningarna där tex arbeten redovisas 
etc. 
* Vi har både elever och personal på skolan som absolut inte får hamna på bild.



Fritidsinformation för vecka 23:
Tisdag: Fritids- och skolans inspirationsdag
Onsdag: Kobrangården
Torsdag: Fotbollsplanen
Fredag: Skolavslutning, därefter fritidsverksamhet efter väder

Badkläder!
Det börjar bli riktigt värma sköna dagar och vi har vattenslang att plocka fram på 
Kobrangården. Det betyder att vattenlek är möjlig och kommer att ske. Packa gärna med 
badkläder. 

Vid frånvaro vill vi att ni skickar ett SMS, ett mail eller ringer till oss. 
Mobilnumret är:  072 967 91 07.
Mailadressen är: mikrofonen@vastbergaskolan.se

Tack för den här veckan och trevlig helg!      
Personalen på Mikrofonen 

mailto:mikrofonen@vastbergaskolan.se

