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Kära elever och föräldrar
Hösten visar just nu sin bästa sida med
naturens vackra färger, frisk uppiggande luft
och härliga regnbågar….
Skolinspektionen kommer till Aroseniusskolan den 23 och 24 oktober. Det är en stor, allmän tillsyn som
Skolinspektionen gör ca vart 4:e år. De besöker alla skolor i kommunen. Mer om detta kan ni läsa i det medskickade
informationsbrevet.
Skojbråk….
Det pågår en del ”skojbråk” mellan eleverna på skolan. De säger att de är med på det och det skrattas mycket, men
kan lätt komma en tår också om det blir för allvarligt. Vi vuxna ser att det lätt övergår till allvar och tyvärr inträffar en
del skador som behöver plåstras om. De vuxna på skolan säger till eleverna när vi ser dem, men vi vore väldigt
tacksamma om ni föräldrar också pratar med eleverna. Skojbråka inte – det blir lätt allvar!
Som ni säkert sett i Alekuriren så har det stora glaskrosset på skolan klarats upp av polisen.
Det var äldre ungdomar som inte hade någon samhörighet med Aroseniusskolan som krossade glasen. Skönt för oss
alla att det blivit uppklarat.

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:
Oktober
2-3 oktober – Orientering
9 oktober – Elevens val
9-11 oktober – Gymnasiedagarna i Göteborg
23-24 oktober – besök av skolinspektionen
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
7 december – Fluorlackning för vissa klasser
17 december – Redovisning av elevens val
20 december – Höstens skolavslutning
Januari
8 januari – Skolstart enligt ordinarie schema
8 januari – Byte av språkval får ske idag (lapp skall ha lämnats till mentor senast v 50)
Vänlig hälsning
Carina Olsson
rektor på Aroseniusskolan
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