
Sommarbrev  
Tack för ett bra läsår med goda insatser och fin utveckling av kunskaper och förmågor. Vi ser 

tydligt att kontinuerligt stöd hemifrån och elevernas egen insikt i att arbete lönar sig gör stor 

skillnad för både utveckling och måluppfyllelse. Vi önskar givetvis att detta samarbete fortsätter 

under nästa läsår. 

Nästa läsår är det första läsåret där eleverna får betyg. Att få betyg kan vara både spännande och lite 

läskigt så vi försöker att avdramatisera det så mycket som möjligt. Höstens arbete kommer att bygga 

mycket på förberedelser inför NP (nationella prov). De muntliga delarna görs efter novemberlovet 

och allt skriftligt görs under våren. Nationella prov har vi i ämnena svenska, matte och engelska. 

Skolverket provdatum Vid dessa tillfällen önskar vi att inga ledigheter söks. 

I kuvertet som alla elever fick med hem låg ett Matteprov. Detta för att ingen ska oroa sig för 

mattestarten i höst. Just detta prov kommer att vara det vi börjar med och hur man vill använda den 

kopia man fick med hem är frivilligt.  

I kuvertet fanns också Läsjakten som är en läsutmaning från biblioteket. Vi vill 

gärna uppmuntra till läsning under sommaren för vi ser ett fortsatt behov av att 

eleverna förbättrar sin läsförmåga. Trots att vi läser här i skolan så sjunker 

läsförmågan hos en hel del av våra elever. Testerna tar hänsyn till elevens ålder 

så ligger man kvar på samma läsförmåga och inte har haft någon utveckling så 

blir det en sänkning av resultatet.  

Vår önskan är att alla läser två böcker under sommaren och når ”Level 1” i 

Läsjakten. De får naturligtvis gärna läsa fler böcker. Under höstterminen 

kommer vi att vara med i Barnens romanpris så då blir det fortsatt fokus på 

läsning. Vi kommer använda oss av läsjaktsutmaningen under hela 

höstterminen så häftet ska med till skolan igen när skolan 

startar. 

Emanuel tackar lite extra för ett fint läsår, då han under höstterminen kommer att vara 

föräldraledig. Ansvaret för engelskan kommer Mia, Nina och Maria att ta över under höstterminen. 

Idrotten är i dagsläget vakant, men Emanuel kommer att vara delaktig i bland annat planeringen. 

Mer info kommer vid skolstarten i augusti. Vår nya resurslärare heter Gunilla Hedmark och kommer 

finnas hos oss tre dagar i veckan.  

I starten av höstterminen kommer vi att gå över till Haldor som är kommunens val av digital 

plattform för kommunikation till föräldrar vad gäller planeringar, bokningar av utvecklingssamtal och 

måluppfyllelse. Ni som vårdnadshavare kommer att kunna logga in via Bank ID och då kunna följa 

våra veckobrev och ert barns utveckling. Är ni nyfikna redan nu så kan ni prova att logga in, det 

kommer dock inte att finnas planeringar etcetera än utan de startas upp i augusti. Ladda gärna ner 

appen som heter Haldor (finns både för android och iPhone). Webbsida: https://vh.haldor.se/ 

Karlstads kommuns information: https://karlstad.se 

Vår blogg kommer att finnas kvar men då enbart som elevblogg: eleverna berättar om skolveckan. 

Tisdag den 30/8 kl. 17.30 bjuder vi in till föräldramöte. Vi inleder i matsalen tillsammans allihop och 

fortsätter sedan i respektive klassrum. Höstens utvecklingssamtal startar i september. 

 

 



 

 

Mia, Nina, Emanuel, Emma och Maria 


