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Oj, vad tiden går fort. Våren är här och nu är det bara sex veckor kvar till skolan slutar. Innan dess
ska vi hinna med en hel del. Vi är i startgroparna när det gäller om- och tillbyggnaden av
Ljungfälleskolan. Mer information kring detta kommer i ett separat brev.
Viktiga datum
Idag 3/5 har vi Öppet Hus mellan kl 17:00-18:30, se tidigare hemskickat program.
13/5 är årets Anneviksdag och vi åker dit med bussar från skolan. På Annevik erbjuds vi att
gå tipspromenad, leka, åka flotte, fiska, grilla korv och lyssna på musikunderhållning. De
elever som vill får ta med liten fika till förmiddagen, om ni väljer att göra detta meddela i
kontaktboken till skolan. Lunch tar vi med från skolan. Vi är åter på skolan i tid för
skolskjutsen hem.
Ljungfälle vårdag är den 19/5. På grundskolan går eleverna i åk f-5 i åldersblandade grupper
i en bana runt Teleborg och arbeta med olika aktiviteter som eleverna i åk 6 håller i. Vi på
särskolan deltar i de aktiviteter som vi tycker fungerar bra för våra elever.
6/6 är helgdag och då är alla elever lediga och fritids är stängt.
Skolavslutningen är den 10/6 i Teleborgs kyrka kl. 9.00, särskild inbjudan kommer.
13/6 är det kompetensutvecklingsdag på hela Ljungfälleskolan men särskolans fritids har öppet
som vanligt.
Inför nästa läsår vill jag påminna er som vårdnadshavare om:
E-tjänst för barn- och elevuppgifter för förskola och grundskola.
E-tjänsten ersätter flera pappersblanketter som du som vårdnadshavare annars måste fylla i vid
skolstart. Istället loggar du enkelt in med e-legitimation på vaxjo.se/barnochelevuppgifter och
skriver in informationen i e-tjänsten direkt på webben. Båda vårdnadshavarna behöver använda elegitimation för att lämna in och bekräfta uppgifterna i e-tjänsten. De vårdnadshavare som av olika
skäl inte kan ha e-legitimation kommer fortfarande att behöva använda sig av pappersblanketter
och lämna dessa till enheten. Kontakta i så fall skolan.
E-tjänsten hanterar:
•
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare
•
Specialkost
•
Allergier och matallergier
•
Samtycke till fotografering
•
Samtycke till publicering av bild på barnet/eleven på förskolans/skolans webbsida
•
Samtycke till publicering av namn på barnet/eleven på förskolans/skolans webbsida
•
Kontaktperson utöver vårdnadshavare
Uppgifterna för HT 2016 kan läggas in från och med augusti. Dessa ska uppdateras vid varje
förändring och inför varje hösttermins start. Uppgifterna är viktiga och ger en ökad säkerhet. Glöm
inte att gå in och fylla i uppgifterna.
Läsåret 2016-2017 startar måndagen den 22 augusti för eleverna klockan 08.30.
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