
 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR 17 & 18 MAJ 
 

Välkomna till Sunnerstaskolan! 

 Inskolningsdag fredag 18/8. Då kommer eleverna att träffas i halvklass. 
Övre halvan på klasslistan, nr 1-12, kommer 8.30-10.00 och nedre 
halvan, 13-24, kommer 10.30-12.00.  

 Viktigt att föräldrarna till även de inskolade barnen kommer på den 
informationen då.  

 Kom med ditt barn 5 min innan utsatt tid är. 

 Skolstart måndag 21/8. Förskoleklassenstid: 8:30 – 13:30. 

 Sommarfritids, information kommer att finnas på hemsidan samt på 
lappar som sitter uppe på skolan. 1-11 augusti (1a aug är en tisdag) är 
det sommarfritids på Troll el Tomteskogen med sommarvikarier.  

 16-18 augusti är det fritids i Talgoxhuset.    

 14 och 15 augusti är fritids stängt.  

 När ditt barn ska börja på fritids är det viktigt att du inte lämnar direkt 
första dagarna. Se de två första dagarna som en inskolningsperiod på 
fritids, prata med personalen som arbetar så det blir en bra start för 
barnet.  

 Har ni inte lämnat in omsorgsbehov för sommarfritids så gör det idag! 

 Viktigt att ni hör av er vid förändringar av sommarfritids! 

 Bra att ha med första dagen: extrakläder, inneskor, vattenflaska, 
ryggsäck (inte för stor samt att den går att knäppa fram på magen om en 
ny ska inhandlas), vi går på utflykt en gång/vecka. 

 Vi erbjuder frukt på fm men om man vill ha något mer som tex smörgås 
så är det ok att ta med. 

 Fylla i ledighetslapp, modersmålsstöd, kontaktuppgifter samt 
allergipapper/anmälan specialkost. 

 Fritids öppettider, 7.30-17.30 (andra tider kräver dispens som man söker 
hos rektor). Mejla de dagar och tider det gäller. 

 Efter skolans slut (13:30) är förskoleklassbarnen i Talgoxhuset fram till ca 
16:30. Därefter går de över till mittenbyggnaden och blandar sig med de 
äldre barnen och annan personal.  

 Viktigt att ni har rätt kontaktuppgifter i e-barn och ungdom. 

 Tänk på att ha lite kortare dagar i början 

 Öppningsfritids är på Ugglan i Talgoxhuset och stängningsfritids är på 
Tomte/Trollskogen (mittenbyggnaden ”matsalsbyggnaden”) 

 
Telefon: Trollskogen: 072-580 2733 
                Tomteskogen:072-580 2732 

tel:072-5802732

