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Hej!  

  

Öppet Hus 

Välkomna på Öppet Hus onsdag 15 maj  

kl 17-19 med bla utställningar, 

uppträdande, café och korvförsäljning. 

 

Skolavslutning 

Onsdag 12 juni är det dags för 

skolavslutning och vi hoppas som vanligt 

på en solig sådan. Vid regn gäller samma 

rutin som tidigare år, dvs avslutningen för 

eleverna hålls i gymnastiksalen. På grund 

av platsbrist är det då enbart 5:ors 

föräldrar som får delta i salen. Vi håller 

som vanligt tummarna för solsken! 

 

Skolavslutningsdagen börjar för barnen 

kl.8.20 i klassrummet och 

avslutningsprogrammet för föräldrar och 

övrig släkt börjar ca 8.30 på skolgården. 

Skoldagen slutar ca 9.40 och fritids tar 

över för de elever som föranmält behov. 

 

 

Fritidshemmet.  

Klämdagar fredag 31maj och fredag 7 juni, 

ingen skola dessa dagar men fritids har 

öppet för alla som föranmält behov.  

 

Fritidsplatsen upphör 30 juni för alla elever 

i åk3-5. Alla elever i nuvarande åk3-4 som 

önskar gå kvar på fritids i höst måste först 

söka om fortsatt placering på fritids. 

Handläggningstiden kan vara lång i 

slutet/början av en termin så sök i god tid. 

Vi får inte ta emot barn på fritids som 

saknar placering. 

 

 

Höstens organisation 

Vi kommer i höst att arbeta i paralleller.  

F-klass, åk 4 och 5 kommer vara på 

nuvarande B-sidan och  

åk 1, 2 och 3 på nuvarande A-sidan.  

 

 

 

 

 

Skolråd 

Inga fler skolrådsmöten inbokade denna 

termin. Tack för ett gott samarbete. 

 

I höst på första föräldramötet kommer ni 

att välja klassrepresentanter till skolrådet, 

en ordinarie och en suppleant. Vill du veta 

vad vi gör/har gjort på skolrådet så 

kontakta din klass skolrådsrepresentant. 

Skolrådets protokoll finns även att läsa på 

skolans hemsida. Ser fram emot nytt 

skolrådsår till hösten med nya och ”gamla” 

skolrådsrepresentanter!  

 

Övergripande kalendarium   

15 maj - Öppethus 17-19  

22 maj - Karuselldag fm (nya F-klass-

elever till hösten på besök, eleverna i åk5 

och andra som byter skola till hösten 

besöker sina nya skolor.) 

31 maj - Lovdag, fritids öppet  

7 juni - Lovdag, fritids öppet  

12 juni - Skolavslutning   

17 juni - Skola och fritids stängd, 

planeringsdag. 

15-16 augusti - Skola och fritids stängd, 

planeringsdagar. 

19 augusti skolstart 8.20-13.20 

 

Soliga hälsningar Samuel & all personal 

på Fredrika Bremer!  
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