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Hej alla föräldrar på Ljungfälle grundsärskola
Ännu ett läsår är snart förbi och vi ser tillbaka på ett helt fantastiskt år
med våra elever. Era barn har gjort ett jättebra jobb i sin undervisning
och vi ser goda resultat när vi nu summerar årets framsteg. Årets
skapande skola har gett våra elever nya upplevelser genom att jobba
i ett material som kan formas till väldigt mycket- papér maché. Vi
tackar Sofi Aronsson som på ett härligt sett mött alla våra elever och
skapat underbara upplevelser och ting. Gå gärna in och läs hennes
blogg: http://rawart.se/blogg/
Det stora kommande projekt på skolan är naturligtvis vår om- och
tillbyggnad. Bygglov är klart och byggstart blir redan nu i juni, då man
kommer att påbörja avgränsning och rivning. Bygget kommer att
pågå i två år och vi vet att detta kommer att innebära att vi får
anpassa oss under resans gång. När det gäller särskolan elever så
kommer bussarna under nästa läsår att kunna lämna och hämta på
samma ställe som nu. Det innebär även att ni med tillstånd kan köra
upp till skolans ingång. All annan trafik blir förbjuden på framsidan av
skolan. Vi har pratat med entreprenören och de har lovat oss att i
god tid förvarna när de gör högljudda jobb så att vi kan anpassa vår
undervisning och förbereda eleverna.
Skolavslutningen är även i år i Teleborgs kyrka nu på fredag den 10
juni. Skolan börjar denna dag som vanligt 8.30 och vi går till kyrkan
8.45 för att sedan börja i kyrkan kl. 9.00. Om ni väljer att komma
direkt till kyrkan ber jag er att meddela respektive lärare och
skolskjutsen om ni inte nyttjar den. Nytt för i år är att vi kommer att
dela ut utbildningsnämndens stipendier till några av de elever som
slutfört sin skolgång. Stipendierna ges till elever som uppnått goda
resultat inom matematik, svenska, kunskapsutveckling eller visat god
kamratskap.
Efter ceremonin i kyrkan samlas vi klassvis på skolan. De som vill är
välkomna att ta med sig en fika hemifrån. Skolbussen går hem ca kl.
11.05.
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I år är det Beni, Albion, Simon, Sebastian, Maja och Fadumo som
slutar hos oss och går vidare till gymnasiet. Vi tackar för deras
grundsärskoletid och önskar dem all lycka.
Till hösten kommer William, Tamara, Abdullahi och Gabriel att börja
hos oss. Vi hälsar dem välkomna och hoppas att de kommer att
trivas här på Ljungfälle.
Eftersom vi till hösten blir 30 elever totalt på skolan kommer vi att
behöva förändra något i våra grupper och även våra lokaler.
Vi utgår från barnens kunskapsnivå och förutsättningar att
tillsammans skapa en god lärmiljö när vi sätter samman våra
grupper. Alla elever kommer att ha känd personal med sig in i sin nya
klass. De elever som berörs av grupp- eller personalförändringar
kommer att få information hemskickad. Vi håller fortfarande på att
rekrytera personal till hösten.
De förändringar som sker på personalsidan till hösten är:
Ann-Marie slutar då hon kommer att flytta från Växjö. Vi tackar henne
för hennes tid hos oss och önskar henne lycka till.
Sara slutar hos oss och går mot nya utmaningar.
Jag vill passa på att tacka alla, föräldrar, elever och personal för ert
engagemang och goda samarbete kring era barn, våra elever.
Eleverna börjar skolan igen måndagen den 22/8 kl. 8.30.
En skön sommar och väl mött till hösten
önskar
Annika Sandberg
Rektor Ljungfälle grundsärskola
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