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Till elever och föräldrar på Högstorps skola
Då har vi snart gjort ännu ett läsår och samtidigt som det är dags att sammanfatta och
utvärdera det här läsåret planerar vi inför nästa!
Under det här läsåret har vi hunnit med mycket! Bl.a. med vårt gemensamma temaarbete för
hela skolan som vi kallar Världen och vi. Berättandet har varit den röda tråden och i F-3 har
man jobbat tillsammans med Sagomuseet och i åk 4-6 med Kulturskolan och film. Klasserna
har fått uppdrag under året som de löst på olika sätt och vi avslutar nästa vecka med
”Aktivitetsdagen” då alla kommer att använda sin t-shirt som vi nu har målat och tryckt på!
Under nästa läsår kommer Högstorps skola liksom alla andra skolor att börja använda sig av
Googles verktyg GES och det kommer också att finnas en gemensam läroplattform, IST för
lärande.
Eftersom det är en större rörlighet mellan skolorna i Växjö kommun och mellan kommunerna
nu så kan det saknas lärare på flera enheter i Växjö. Det innebär att det inte är helt klart ännu
vilken personal som arbetar var till hösten. Rekryteringar pågår för fullt nu!
Så vad vi vet nu/idag så kommer följande personal att arbeta i de olika årskurserna vid
terminsstarten:
Förskoleklass: Kicki Granat, Marie Sjökvist, Lotta Schliemann, Matilda Gäfvert, Carina
Lagesson i förskoleklassen, på fritids och som elevstöd
Åk 1: Magdalena Jaksic, Maria Håkansson, Eva Frisk, Daniel Toll, Jessica Jones och Jonas
Nordström i skolan, på fritids och som elevstöd. Rekrytering av fritidspedagog pågår.
Åk 2: Bente Käll, Pernilla Ohlsson, Cecilia Bengtsson, Martina Ingö, Christel Bivall i skolan,
på fritids och som elevstöd.
Åk 3: Helen Aidemark, Annica Carlen, Lisa Gustafsson, Mathias Svensson, Christoffer
Karlström, Daniel Håkansson i skolan, på fritids och som elevstöd.
Åk 4:Ulrica Danielsson, Christer Svensson och Emil Rönn i skolan, på fritids och som
elevstöd. Rekrytering av en klasslärare pågår.
Åk 5: Mats Zakrisson, Pernilla Ljung, Mattias Flystam och Pernilla Jonsson i skolan och som
elevstöd.
Åk 6: Hansi Weichert, Annika Kandenäs och Christer Svensson skolan
Förberedelseklass: Anna Gustafsson Fransson
Slöjd: Ami Alkenäs och Birgit Franzke
Musik: Sabina Håkansson
Idrott åk 1: Daniel Toll, åk 2: Christel Bivall åk, 3: Mathias Svensson åk, 4-6 Mattias Flystam
Bibliotek: Emma Persson
Specialundervisning: Mia Tengroth, Sanna Lindström, Eva Frisk och Annika Carlen

Skolsköterska: Anette Yngvesson Eriksson
Administratör: Ann-Louise Zakrison
Vaktmästare: Per-Olov Sjö
Rektor: Cecilia Wallinder
Årets skolavslutning torsdag 15 juni blir kl. 10.00 på skolgården på baksidan av simhallen
(och även i år önskar vi att solen lyser den dagen!!). Skoldagen börjar kl. 08.10 även på
skolavslutningsdagen, de flesta klasserna bjuder in föräldrar till klassrummet innan vi går ut
på skolgården (inbjudan till det kommer från respektive klasslärare) Skoldagenen slutar efter
skolavslutning och fika som åk 4 fixar på skolgården!
Glöm inte att anmäla ev. behov av fritids den 15 juni.
Den 16 juni har all personal utvärderingsdag/planeringsdag och det är en stängningsdag för
fritids den dagen då.
Läsåret 2017/18
Höstterminen 2017
Måndag 21 augusti - torsdag 21 december
Vårterminen 2018:
Måndag 8 januari - fredag 15 juni
Lovdagar/studiedagar för eleverna höstterminen 2017
Onsdag 4 oktober – Studiedag grundskola och gymnasieskola
Måndag 30/10 - fredag 3 november (höstlov vecka 44)
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
Tisdag 29 maj – studiedag grundskola och gymnasieskola

Med önskan om en skön och avkopplande semester och sommarlov!
Hälsning
Cecilia Wallinder
Rektor Högstorps skola och Furuby skola
0470-796252
cecilia.wallinder@vaxjo.se

