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Skolstart med båttur och tårtkalas 
 
Nu ligger en härlig sommar framför oss och i slutet av den hägrar ett nytt läsår på Backeboskolan. Vi firar 
som vanligt skolstarten storslaget genom att med sång ta emot de nya ettorna som kommer med båt 
och sedan ett jättelikt tårtkalas för alla. För att känna att vi hör ihop vill vi särskilt trycka på att alla 
familjer på förskolan också är varmt välkomna att fira denna dag. 
 
Här hittar ni information om vad som gäller för de olika klasserna samt för förskolan under denna dag. 
 

GRUNDSKOLAN 

Åk 1 

9.00 Samling vid Kummelnäs brygga iklädda flytvästar, för att därifrån åka båt till bryggan i skolviken, 
där alla andra elever samt föräldrar och personal tar emot med sång. 

Förskoleklass samt åk 2-6 

9.00 Samling på stora trappen för att öva sånger.  
Alla spelkunniga föräldrar är välkomna att vara med och träna in kompet. Vill ni ha noter, ta kontakt 
med camilla.fogelstrom@backeboskolan.se  

Ca 9.30 Vi går ner till bryggan och tar emot båten med sång och musik. Alla elever går med sin lärare. 

 

Samtliga elever 

När båten kommit tryggt i hamn fortsätter skolstarten för samtliga elever på följande sätt: 

Ca 10.00 Upprop i klassrummen. 

Ca 10.30 Tårtkalas på skolgården.  
Vi brukar komma upp i ca 100 fantastiska tårtor, och blir förstås glada om ni föräldrar/barn även i år 
bakar en tårta till det pampiga tårtbordet. 

11.00 Fritids öppnar för redan inskolade elever.  
Vi är tacksamma om ni tydligt lämnar över ansvaret till fritidspersonalen så att de vet när ni föräldrar 
går. 

 
Dagen därpå är det vanlig skoldag med start 8.10. 
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FÖRSKOLAN 
 
Tärnans äldsta årgång 
Tillsammans med några av förskolans pedagoger (och de föräldrar som vill och kan) gör de en utflykt till 
skolan denna förmiddag, ca 9-11.30. 
 
Alla andra barn på förskolan 
Alla förskolans barn är som sagt varmt välkomna att delta i denna fina tradition, men då i sällskap av en 
förälder som ansvarar för barnet under den tid vi är på skolan. Övriga barn är kvar på förskolan 
tillsammans med några pedagoger. 
 
 

Varmt välkomna önskar, 
Kollegiet på Backebo 
 


