
Bäckby den 15 augusti 2018 

Hej alla! 

Skolåret har kommit igång fint och snart är rutinerna i gång. Vi har Oona Silander som en 

extra resurs i skolan en tid. Hon skriver såhär: 

Hej! 

Jag heter Oona Silander och jag går i Optima på ungdoms och fritidsinstruktör 

med inriktning på idrott. Jag kommer i 6 veckor framöver vara på praktik i 

Bäckby skola, där jag kommer att vara med och hjälpa till på lektionerna, hålla 

pausgymnastik, rastaktiviteter och även hålla en eftermiddagsklubb som är 

frivillig.  

På klubben så hade jag tänkt att vi ska leka lekar, spela innebandy m.m.  

Eleverna kommer även att få ge önskemål om vad de skulle vilja göra. De får 

också jättegärna hjälpa mig med att hitta på ett namn på klubben.  

Jag ser framemot dessa 6 veckor och hoppas att många är intresserade av att 

komma med på klubben.  

Hälsningar Oona Silander  

Klubbarna kan hållas en eller flera dagar i veckan beroende på intresset. Observera att liksom 

tidigare har vi inte möjlighet att erbjuda taxi hem efter klubbarna. Någon kanske ryms i taxin 

om det går en tur efteråt, men annars kanske det går att turas om eller samarbeta er föräldrar 

emellan på olika sätt. 

Vänligen fundera tillsammans med ert barn om intresset så försöker vi sammanställa så att 

klubbarna kan komma igång nästa vecka. Returnera därför om möjligt detta papper redan 

i morgon torsdag. Returnera även om ni inte är intresserad, så vet vi att ni inte har glömt. 

Tack! 

Förfrågan finns på nästa sida 

Goda samarbetshälsningar: Tore 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

är inte intresserad att delta _____ 

Är gärna med i en eftermiddagsklubb ____ 

Deltar gärna i en klubb ___ 1 gång, ____ 2 gånger, ____ 3 gånger, ____ 4 gånger i veckan 

Tider som kan vara aktuella är: (Kryssa för det som passar) 

Måndag: Åk 1-2: 12.20-13.20 ____    Åk 3-6: 13.20-14.20 _____ 

Tisdag: åk 1-3 13.20-14.20 ____  Åk 4-6: 14.20-15.20 _____ 

Onsdag: åk 1-3 12.20-13.20 ____ Åk 4: 13.20-14.20 ____ Åk 5-6: 14.20-15.20 ____ 

Torsdag: åk 1-2 12.20-13.20 ____ Åk 3-4: 13.20-14.20 ____ Åk 5-6: 14.0-15.20 ____ 

Fredag: åk 1-2: 11.30-12.20 ____ Åk 3-6 12.20-13.20 ____ 


