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Ljungfällebladet
September 2016
Välkomna tillbaka till skolan efter en sommar med mycket sol och härliga bad. Vi ser fram
emot ett läsår fyllt med kreativitet, engagemang, nyfikenhet och där eleverna får utveckla
sina förmågor.
Vi välkomnar de elever som är nya på vår skola och även den personal som är ny.
Arbetet med KENT fortsätter under detta läsår och arbetslagens mål under året är:
”Ljungfälleskolans elever är trygga, tar ansvar för sitt lärande
och stimuleras till ökad läsning”
Alla lärare och förskollärare ingår i år i läslyftet. Läslyftet är en
kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik genom skolverket.
Våra fritidspedagoger arbetar också med läslyftet men på ett annat sätt.
Jag har tidigare informerat att vi fick problem med fukt på mellanstadiet, speciellt i 2 av
rummen. Detta är nu åtgärdat och femmorna har kunnat flytta tillbaka till sina rum. Det
som eventuellt behöver åtgärdas i övriga rum görs under höstlovet.
Om- och tillbyggnad, vi påminner om att när ni lämnar och hämtar era barn hänvisar vi
er runt skolan enligt uppsatta skyltar på dörrarna. Vi ber er att inte gå igenom skolan.
I början av oktober räknar vi med att vår nya multiarena är klar att tas i bruk. Där kommer
eleverna att kunna spela olika bollsporter såsom, basket, fotboll, innebandy.
Föräldrasamrådet träffas följande datum under höstterminen:
22/9 och 24/11.
Den 5 oktober är det kompetensutvecklingsdag för skolans personal och detta innebär
att både skola, förskoleklass och fritids är stängt.
Skolfotografering
Fotografering för eleverna kommer att ske vecka 40 och 41, mer detaljerad information får ni i
veckobrevet.
Ledighetsansökningar
Vi är restriktiva när det gäller ledighet utöver skolloven då eleverna fr o m åk 1 har skolplikt och det
är väldigt viktigt att eleverna är i skolan för att de ska ha möjlighet att nå målen. Om ditt barn av
någon anledning ändå behöver vara ledig lämnas ledighetsansökningen till mentorn. Ledighet
under nationella prov kommer inte att beviljas. Behandlad ledighetsansökan lämnas tillbaka via
eleven. Vid delad vårdnad måste båda vårdnadshavarna underteckna ledighetsansökan.
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Vi påminner om att ni går in och fyller i era barns uppgifter i E-tjänster.
Behöver ni hjälp med detta finns ett mobilt medborgarkontor bemannat varje måndag mellan kl 1019 i Teleborgs bibliotek.
Vi behöver aktuella uppgifter kring era barn vilket ger en ökad säkerhet.

Information från fritids
Öppettider för Ljungfälleskolans fritidshem är 06.15-18.15.
Öppnings- och stängningsavdelning detta läsår är Granatäpplet (Förskoleklass). Alla elever som
behöver omsorg mellan 06.30-7.00 lämnas inne på Granatäpplet.
Klockan 07.00 öppnar vi även avdelning Vildäpplet. Elever som går på Vildäpplet eller Skogsäpplet
lämnas efter 07.00 på Vildäpplet.
Ytterdörrarna på Äppelbo och Skogsäpplet öppnas klockan 07.30. Frukost äter vi mellan klockan
07.30-ca 07.50.
Klockan 16.30 stänger Vildäpplet, Äppelbo och Skogsäpplet och eleverna som är kvar på fritids då
går över till Granatäpplet.
Telefonnummer till Granatäpplet 0470-432 26, Äppelbo 0470-431 49,
Skogsäpplet 0470-435 32 och Vildäpplet 0470-418 60.

Med vänlig hälsning

Malin Hagelberg med personal
Ljungfälleskolan
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