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Till elever och vårdnadshavare på Ljungfälleskolan
Vi ser tillbaka på en termin fylld av lärande och utveckling på Ljungfälleskolan.
De nya lokalerna fungerar fint och vi ser nu fram emot att få tillgång till fler nya lokaler, i
slutet på februari, i form av musiksal, bibliotek, personalrum och expedition.
Arbetet mot våra mål att öka elevernas trygghet och studiero samt utveckla undervisningen
pågår. Vi har arbetat fram en ny elevhälsoplan samt en plan mot kränkningar och
diskriminering. Höstens kompetensutvecklingsinsatser har bland annat handlat om att
förankra dessa planer samt arbete med införandet av kommunens nya digitala plattform.
Ny personal
Vi välkomnar Erik Bratt, Johanna Tranvik och Ellinor Palmgren till oss från och med
vårterminens start. Erik kommer att undervisa i musik, Johanna som klasslärare i åk 3 och
Ellinor kommer att arbeta i elevhälsoteamet som speciallärare.
Föräldrasamråd
Klassrepresentanter och övriga föräldrar som är intresserade av skolans utveckling hälsas
välkomna till föräldrasamråd under vårterminen.
Följande datum är bokade: 31/1 18.30 och 14/5 18.30.
Cykelhjälm
Vi önskar påminna om vikten av att alla elever använder cykelhjälm.
Terminens sista dag
Torsdagen den 21/12 slutar alla elever klockan 12.15. Skolskjutsarna går hem 12.35.
Skolan börjar igen enligt schema den 8/1.
Läsårstider och stängningsdagar vårterminen 2018
Vårterminen 2018: måndag 8 januari - fredag 15 juni
Lovdagar/studiedagar för eleverna vårterminen 2018:
Måndag 19 februari – fredag 23 februari (sportlov vecka 8)
Måndag 26 mars - torsdag 29 mars (påsklov vecka 13)
Måndag 30 april (klämdag före 1 maj)
Fredag 11 maj (dagen efter Kristi himmelsfärdsdag)
Onsdag 14 mars – studiedag grundskolan OBS! Stängningsdag förskoleklass och fritids
Tisdag 29 maj – studiedag grundskola OBS! Stängningsdag förskoleklass och fritids
Vi önskar er alla sköna ledigheter över jul och nyår!
Välkomna tillbaka 2018!
Med vänliga hälsningar
Emma Linderholm (rektor), Johan Lööf (bitr. rektor) med personal
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