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Kära elever och föräldrar
Välkommen till Aroseniusskolan!
Hoppas ni haft en härligt avkopplande sommar
så ni har energi över till alla höstens projekt.
Detta månadsbrev ligger på Ale.se men läggs också på it´s learning i era ungdomars klassers mappar. Jag
försöker skriva ett månadsbrev i månaden, men ibland blir det mer sällan. Om det är något ni önskar att vi
skriver om så hör av er.
Aroseniusskolan har även en folder om skolan som läggs på samma ställe men delas också ut på
föräldramötet den 24 september. Läs den snarast då det står mycket information som ni vårdnadshavare har
nytta av.

Skolfotografering är det den 19 och 20 september

På skoltid tar eleverna gruppfoto i sina klasser. OM ni vill att era ungdomar skall ta enskilda kort gör de det efter
skoltid. Fotografen finns kvar fram till 18.00 den 19:e och 16.00 den 20:e. Det finns då även möjlighet att ta
syskonfoto, kompisfoto mm om man vill.

Aroseniusskolans personal

Så här ser höstens personal på Aroseniusskolan ut:
Skolledning
Carina Olsson (rektor), Håkan Kollberg Winsnes (utvecklingsledare)
Administrationen Ann-Christine Hult (administratör)
Klass
7A
7B1
7B2
7C
7D

Mentor
Jakob Koskel, Annika Jonsson
Joakim Gustafsson, Monica Täng-Ekfeldt
Antje Karlsson, Susanne Meyer (vik för Louise Olsson)
Anders Särngren, Ann-Kristin Hermansson
Åsa Axmalm, Olga Vedbjer Rambell

8A
8C
8D1
8D2
8D3

Anna Gedda Kööhler, Evelina Erlandsson
Malin Johansson, Ann-Catrine Pettersson
Marie Odengard, Elisabeth Redegard (vik för Solveig S och Tomas K)
Chatarina Hytti, Maria Blennqvist
Therese Segerdahl, Ingela Åkerblom (vik trä- och metallslöjdslärare)

9A
9B
9C1
9C2

Marcela Vilches, Charlotte Karlsson
Tomas Klobucar, Alma Mujkanovic
Emma Nilsson, Veronica Gaffron-Ekstrand
Emma Gustafsson, Gerd Persson

Övriga lärare och stödpersoner
Solveig Söderström-Eriksson, Svein Bruvoll, Anette Gall-Marchiando, Eva-Maria Grönwall, Susanne Gustafsson,
Anna Gottlieb, Mattias Lundin, Milla Heden, Claes Björninger, Mats Forsberg, Malin Lindberg, Annika Thorsander
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Elevhälsoteam
Malin Lindberg (specialpedagog), Milla Heden (specialpedagog), Martin Löwendahl(socialpedagog), Katja Hautaniemi
(kurator), Louise Paulsson (studie- och yrkesvägledare), Anette Eklind-Darberg (skolsköterska), Magnus Jonsson
(skolpsykolog)

Kalendariet för höstterminen 2012
Tänk på att kalendariet kan förändras under tiden som terminen pågår. Håll er alltid uppdaterade med det
senaste kalendariet och senaste informationen från lärarna:
Augusti
21 augusti 8.30-13.00 – Skolstart
Alla klasser träffar skolledningen på fm.
22 och 23 augusti – Alla elever börjar 8.30 i sina hemklassrum med sina mentorer. From 9.30 är det ordinarie
undervisning.
24 augusti – Inlämning av val till höstens elevens val.
September
10 september – Elevens val
19 och 20 september – Elevfotografering. Eleverna fotograferar sig i sina klasser (gruppfoto) på skoltid. Efter skoltid
tar de som vill enskilda foton (fram till kl 18.00 den 19 september och fram till 16.00 den 20 september).
Syskonfotografering mm kan då även ske.
Oktober
9 oktober – Elevens val
9-11 oktober – Gymnasiedagarna i Göteborg
24 oktober – 8.30. 9:orna får besök av Alegymnasium. Förarbetar besöket som sker den 15 november
29 oktober – 31 oktober – lov
November
1 november-2 november – lov
5 november – byte av språkval får ske idag (lapp skall ha lämnats in till mentor senast v 42.
7 november – Elevens val
15 november – 9:orna besöker Alegymnasium, ”programworkshop”.
December
3 december – Elevens val
17 december – Redovisning av elevens val
20 december – Höstens skolavslutning
Januari
7 januari – Skolstart enligt ordinarie schema
7 januari – Byte av språkval får ske idag (lapp skall ha lämnats till mentor senast v 50)

Eleverna på vår skola är försäkrade. Här är en länk som ni kan följa för att se hur försäkringsvillkoren ser ut.
http://ale.se/utbildning-och-barnomsorg/forsakringar.html
Vänlig hälsning
Carina Olsson
rektor på Aroseniusskolan
Carina.j.olsson@ale.se, 0704-32 07 75

