
 

 

 

       
       
       
    
 
 
Välkomna till en ny termin!   
Nu går vi mot ljusare tider och det känns skönt att dagsljuset 
dröjer sig kvar lite längre på eftermiddagarna. 
 
Under julledigheten har vi bytt ut en del av våra gamla klassrums- 
möbler så nu finns nya fina bord och bänkar i fler klassrum. 
 
Under 2022 sökte vi och fick beviljat medel för att utöka och förbättra rastaktiviteterna för våra 
elever. Detta gjorde att vi kunde köpa in nytt material utifrån elevernas önskemål och denna 
vecka kommer vi inviga vår nya rastbod där olika lekmaterial finns att låna. Vi kommer i 
samband med invigningen införa ett utlåningssystem för att lära eleverna att ta ansvar för det de 
lånar och för att på ett enkelt sätt se till att materialet kommer tillbaka när rasten är slut och inte 
blir liggande kvar på skolgården.  

Vår skolsköterska, Jessica Johansson, avslutade sin tjänst i Melleruds kommun vid 
årsskiftet och rekrytering till ytterskolorna pågår. Detta innebär att vi i nuläget inte kommer ha 
någon skolsköterska på plats i Åsebro. Vi har i stället tillgång till skolsköterska vid behov från en 
annan enhet i väntan på att rekryteringen är klar.  
 
Vi säger välkommen till läraren Paula Oskarsson som kommer arbeta måndagar i Åsebro 
t.o.m. 1 april och Isak Bajrami som är ny elevassistent på skolan under vårterminen.  
 
Inbjudan till utvecklingssamtal kommer från respektive lärare i skola och förskola i början 
av denna termin. Förskoleklassens samtal ligger längre fram på terminen. 

Vi planerar för en friluftsdag med vinteraktiviteter för eleverna när vädret tillåter. Information 

om när det blir av kommer med kort varsel, så se gärna över om ni har skridskor, hjälm och pulka 

hemma. Tänk också på att se över elevernas kläder så att de är anpassade efter årstiden och skicka 

gärna med extrakläder ifall det behövs under dagen. Nu när det är så blött ute påminner vi också 

om innetofflor, för att slippa blöta strumpor när vi vistas i korridorerna.  

v.8 har eleverna sportlov. 

14 och 16 mars är det nationella prov för åk 6 i svenska.  

28 och 30 mars är det nationella prov för åk 6 i engelska.  

Nationella prov i åk 3 pågår från v.11–20. 

 

Observera att inga ledigheter beviljas vid provtillfällen för åk 6. I åk 3 ska ev. ledigheter under 

provperioden förankras med klasslärare innan ev. ledighetsansökan lämnas in. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag önskar er en fin vintertid! Vänliga hälsningar Lena Andersson 
 

Har ni några frågor eller funderingar, är ni alltid välkomna att höra av er!  

 

Lena Andersson, rektor Åsebro skola och förskola. Tel.nr: 0530-180 45, 0706–73 32 34  

Mail: lena.andersson@mellerud.se 

 

 

Framtidens Åsebro – där grödor och kunskaper gror 
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