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Sommarinfo 2014
Läsårsavslutning 2014
Den blomstertid nu komma och läsåret 2013/2014 är slut. Det är många goda minnen från
året och fina prestationer, enskilda och i grupp. Vi hade bland annat vår åk 5 som deltog
med den äran i kunskapstävlingen ”Vi i femman”. Skolans arbete med skapande skola och
elevrådets beslut att skänka 10 000 kronor till katastrofens Filipinerna har också fått positiv
uppmärksamhet i media.
Jag vill tacka alla elever, föräldrar och personal på Lammhults skola för det gångna läsåret.
De flesta av er hälsar jag välkommen tillbaka i augusti 2014 och då med visionen att
Lammhults skola ska bli den bästa skola den kan vara och det är något vi ska göra
tillsammans.
Trevlig sommar!
Läsåret 14/15
Läsåret 14/15 börjar den 18/8 kl. 8.30,
övriga datum ser ni nedan. Under
sommaren kommer det att skickas
hem information om skolskjutsar. För
förskoleklass, åk 1, åk 4 och åk 7 blir
det nya lokaler till hösten, men vi
kommer att ta hand om er på bästa
sätt när vi börjar. Vi håller också på
att
renovera
ovanvåningen
på
Värendsgården, vilket i september
kommer
innebära
att
all
fritidsverksamhet samlas i det huset.

Läsåret 2014/2015
Höstterminen 2014
Måndag 18 augusti - fredag 19 december (84 skoldagar)
Lovdagar för elever höstterminen 2014
Måndag 27 oktober - fredag 31 oktober(höstlov vecka 44)
Studiedagar hösten 2014
Tisdag 23 september
Vårterminen 2015
Torsdag 8 januari - fredag 12 juni (96 skoldagar)
Lovdagar för elever vårterminen 2015
Måndag 16 februari - fredag 20 februari (sportlov vecka
8)
Måndag 30 mars - torsdag 2 april (påsklov vecka 14)
Fredag 15 maj (dagen efter Kristi himmelsfärdsgag)

Till hösten kommer skolan fortsätta
Studiedagar vårtermin 2015
sin 1till1-satsning, men då med iPads
Onsdag 18 mars
för eleverna i åk 4-9. I nuläget pågår
Måndag 20 april
rekryteringar
av
personal
och
fastställande av tjänster. På ny tjänst
är Andrea Hansson, som kommer att vara i förskoleklass. Till åk 1 behöver vi anställa ny
lärare, efter att Pernilla Theodorsson slutar. Maria Einarsson, som känner den klassen,
kommer att överta undervisningen i blivande åk 2. I åk 1 undervisar också Katarina HolménAndersson. Zejnebe Musliu kommer att ha engelska och svenska på mellanstadiet. Där
håller vi även på med rekrytering av lärare i SO/idh,
Carsten Wulf
till följd av att Emil Petersson slutar, och Ma/NOrektor
lärare, som ska kombineras med undervisning i åk 7LAMMHULTS SKOLA
9. I åk 6-9 behöver vi lösa undervisning i spanska,
Skol- och barnomsorgsförvaltningen
då Jessica Jacobsson lämnar oss för annan tjänst.
Herrgården, 360 30 Lammhult
Tel. 0472-26 83 05, Mobil 070-258
59 96
carsten.wulf@vaxjo.se
www.vaxjo.se/lammhultsskola
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