NoRa Info- September 2020
Bästa förälder
Skolåret har kört igång och föräldraföreningens verksamhet likaså.
Föräldraföreningen Nodsjö Rastis rf – NoRa – är vår allas förening och tillsammans kan vi
jobba för att ge barnen i skolan en extra guldkant i vardagen. Alla är välkomna med i
verksamheten!
NoRa Info skickas ut via Wilma. Allmän info och info om NoRas verksamhet och styrelsens
fkan du läsa på webben nora.hemochskola.fi. Går också gärna in och gilla oss på Facebook
www.facebook.com/nordsjorastis
VAD SKA NORA SATSA PÅ 2020-2021?
Pandemin och olika restriktioner påverkar självklart även föräldraföreningens verksamhet på
många sätt. I år ordnas exempelvis elevklubbarna årskursvis och många traditionella
evenemang faller bort. Trots detta finns det mycket vi kan få till stånd tillsammans. Nu vill vi
veta vad du tycker vi ska satsa på detta speciella år. Tyck till genom att anonymt svara på
några korta frågor i formuläret här: https://forms.gle/HD1E2PVCLTBLHF478
KOMMANDE VERKSAMHET
Klubbinfo med höstens klubbar efter skoltid har skickats ut via Wilma 9.9.2020.
Elevklubbarna subventioneras tack vare utomstående bidrag. Klubbarna för vuxna går på
plus minus noll.
Legoklubb för alla i åk 1–3
NoRas styrelse och lärarna i åk 1–3 har fattat beslut om att alla barn i årskurserna 1–3 deltar
i legoklubben under lektionstid. Under dessa lektioner lär sig barnen på ett åldersanpassat
och lekfullt sätt fysik, teknik och matematik. Under ledning av Alena Nemna bygger barnen
karuseller, bilar, helikoptrar, robotar och allt annat roligt. Den egna klassläraren är på plats
under alla lektioner. Tack vare utomstående bidrag och på grund av rådande restriktioner är
legoklubben avgiftsfri. Klasslärarna skickar närmare info.
Årsmöte 29.9 klockan 18
NoRa kallar till stadgeenligt årsmöte tisdagen den 29 september klockan 18 i Villa Solvik,
Solviksgatan 4. På grund av restaurangens restriktioner ska alla deltagare anmäla sig på
förhand senast den 24.9 via följande länk: https://forms.gle/o14VV7o5g3shytwr9 I samma
formulär kan du meddela ditt intresse för styrelsearbetet.
Alla deltagare bjuds på smörgås och kaffe. Du är varmt välkommen också om du inte är
intresserad av en styrelsepost.
Efter mötet håller den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte.
ÖVRIG VERKSAMHET

Inom ramen för Skolstigen verksamheten bekostar NoRa sexornas utfärd till Söderskär och
Pörtö.
Barnen i åk 1 har alla fått en luspåse för att förvara sina kläder i.
Lärarna får för läsåret 2020-2021 10€/elev som de självständigt får använda på något som
gagnar den egna klassen.
Styrelsen är anträffbar hela året, så tveka inte att ta kontakt om du kommer på nya idéer
under läsåret!
Med vänlig hälsning,
Anna Alenius, ordförande läsåret 2019–2020
040-5288965

