Ljungfällebladet
Oktober 2016
Nästa vecka är det redan höstlov och alla får en välbehövlig paus från
skolarbetet. Några elever ska vara på fritids och där blir det lite aktiviteter
utöver det vanliga.
Nu är vår Multiarena invigd. Spelare från Östers IF och Växjö Vipers
gästade oss tisdagen den 18 oktober. Växjö DFF var också inbjudna men
kunde inte komma. Det blev en trevlig förmiddag med matcher mellan
elevrådet och spelarna samt en lång ringlande kö till autografbordet. I allt
bankande och borrande som ombyggnationen medför behöver vi fira när
något är klart och det blev en oförglömlig förmiddag för eleverna.
Efter höstlovet inför vi kommunens tjänst ”Talsvar” när det gäller
sjukanmälan/frånvaroanmälan av elev.
Ni ringer Talsvar på telefon 0470-79 69 81 eller använder Dexter App
(hämtas i App Store för Iphone/Ipad eller Google play för Android).
I årskurs 6 kommer de muntliga nationella proven inom svenska,
matematik och engelska att hållas under veckorna 45-50. Linda och
Susanne informerar mer om detta i veckobreven.
Ledighet beviljas inte under nationella prov.
Föräldrasamrådets möte är den 24/11 kl 18:30-19:30.
Vi påminner om att ni går in och fyller i era barns uppgifter i E-tjänsten.
Efter att e-tjänsten strulat en del så ska den nu fungera igen. Behöver ni hjälp att
fylla i uppgifterna så finns ett mobilt medborgarkontor bemannat varje måndag
mellan kl 10-19 i Teleborgs bibliotek.
Vi behöver aktuella uppgifter om era barn för att ni ska känna er trygga med; - att
vi kan nå er på rätt telefonnummer om något händer; - allergier och specialkost,
livsviktig information! - får era barn vara med på bild på vår hemsida? etc
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På måndagar mellan kl 14:15 – 15:15 har vi läxhjälp på skolan. Eleverna ska
vara anmälda från er som vårdnadshavare för att vara med på läxhjälpen.
Blankett finns hos respektive mentor.
Skolan slutar torsdagen den 22 december klockan kl 12:20 och skolskjutsarna
går hem kl 12.35.
Vi börjar igen måndag 9 januari 2017 kl 08:10 enligt schema.
Den 22 mars och 16 juni 2017 är det kompetensutvecklingsdagar och skola,
förskoleklass och fritids är då stängt.
Avslutningsvis vill jag informera er om att jag har fått ett nytt spännande uppdrag
som verksamhets controller på Utbildningsförvaltningen (Avdelningen för
Likvärdighet och Analys) och kommer att avsluta min anställning som rektor på
Ljungfälleskolan runt årsskiftet.
Rekrytering av en ny rektor pågår och information kommer så snart det är klart
vem som blir min efterträdare.
Det har varit två fantastiska år tillsammans med härliga elever och en
professionell och omtänksam personal och jag kommer att sakna er alla!

Med vänlig hälsning
Malin Hagelberg med personal
Ljungfälleskolan
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