
Uppstart höstterminen 2019 – Idrott och Hälsa

Hej!

Välkomna till ett nytt läsår och hoppas sommaren har varit bra. För er som kommer 
som nya elever och vårdnadshavare så heter jag Anders Isaksson och är idrottslärare 
på Vaxmoraskolan. 

Det händer mycket vid skoluppstarten och nedan följer information om vad som 
gäller för ämnet idrott och hälsa. 

Åk 6 kommer att ge sig ut och paddla kanot i början av terminen, av den anledningen 
kommer inte ordinarie idrottslektioner att starta upp nu på en gång. 

Torsdagen den 22 augusti – fredagen den 23 augusti är 6 A på paddling. 
Måndagen den 26 augusti – tisdagen den 27 augusti är 6 B på paddling. 
Separat information har skickats ut via e-post till berörda elever och vårdnadshavare. 

Torsdagen den 29 augusti är det Skoljoggen för samtliga elever i F-klass – Åk 6. 
Separat information bifogas i uppstartsbrevet. 

Från och med fredagen den 30 augusti startar ordinarie idrottslektioner. För elever i 
åk 1 och 2 gäller inomhusidrott två gånger i veckan enligt ordinarie schema. 

För elever i åk 3-6 så kommer vi att starta upp med orientering utomhus, eleverna 
kommer då att ha idrottslektion en gång i veckan men då har de ett dubbelpass. 
Klasslärarna informerar om vilken dag eleverna har idrott genom veckoinformationen.

Jag kommer att meddela när vi skiftar från dubbelpass till det ordinarie schemat och 
även när vi skiftar från utomhus till inomhusidrott. Dubbelpass kommer även 
genomföras senare under året när vi är i simhallen och åker skridskor. 

På idrottslektionerna byter vi om till idrottskläder och vi duschar efter idrottslektionen
om inte eleverna fått någon annan informationen av mig. Vi försöker att ha täckning i 
omklädningsrummen så att en vuxen alltid ska finnas där, men det är inte alltid vi 
lyckas få ihop det men vi försöker få till det, framförallt i de yngre åldrarna. Det är 
vårdnadshavares ansvar att hjälpa sitt barn att få med sig idrottskläder och handduk 
till lektionerna. 

Om man som vårdnadshavare vill besöka en idrottslektion som sitt barn deltar i så är 
det oftast helt ok om man meddelar mig i förväg och vi kommer överens om ett 
datum som kan passa. 
Om du som vårdnadshavare vill besöka en idrottslektion e-posta mig på 
nedanstående adress. 

Hälsningar
Anders Isaksson, Idrottslärare, Vaxmoraskolan. 
andis_s@edu.sollentuna.se 

mailto:andis_s@edu.sollentuna.se

