2017-05-30

Till elever och vårdnadshavare på Ljungfälleskolan
Vi vill med detta brev informera er om nuläge och kommande läsår.
Höstens organisation börjar nu ta form och vi ser framemot ett nytt spännande läsår.
Välkomna på skolavslutning 15 juni i Teleborgshallen. OBS! Vi behöver ändra tiden till
10.30 på grund av att TC har sin avslutning som slutar ca 10.00. I år har vi valt att ha
avslutningen i Teleborgshallen. Vi har hyrt in ljus och ljudanläggning samt en scen som
förhoppningsvis kommer att leda till att alla elever kommer att höras och synas. Efter
avslutningen finns möjligheten att inta den traditionsenliga medhavda fikan på kullen.
Förhoppningsvis i solsken! Ett tips är att cykla eller gå för er som har möjlighet, då det
kommer att bli trångt på parkeringen utanför Teleborgshallen.
Byggets tidsplan håller och vid skolstart kan vi flytta in i nybygget med klassrum för årskurs
4-6 och nya slöjdsalar. På övervåningen kommer årskurs 4 och 5 ha sina klassrum och årskurs
6 kommer att befinna sig på markplan tillsammans med den tillfälliga expeditionen.
Redan nu är vår fina matsal färdig och denna vecka kommer vi att kunna ta den i bruk.
Måltidsorganisationens personal får tillgång till ett alldeles nytt tillagningskök.
Under vecka 24 kommer renovering av expedition, slöjdsalar och årskurs 4-6 gamla klassrum
att starta. I februari 2018 står ett nytt bibliotek, ny musiksal och personalrum samt nya kontor
för expeditionen färdiga.
Vi ser framemot att ta våra nya byggnader i anspråk vartefter de blir klara!
Under vårterminen har vi arbetat med att kartlägga nuläge och utvecklingsområden. Följande
är några av våra prioriterade områden:
 Stärka arbetslagsarbetet med fokus på elevens måluppfyllelse
 Utveckla elevhälsoarbetet
 Skolans värdegrund och elevens trygghet
Personalen kring en årskurs skapar ett arbetslag med en arbetslagsledare som representerar
arbetslaget i skolans ledningsgrupp. Till varje arbetslag finns en pedagog med speciallärare
och/eller specialpedagogkompetens.
Nedan följer kommande läsårs arbetslagsorganisation. Nyanställd personal är fetmarkerad och
tjänster som ännu inte är tillsatta är understrukna.
F-klass
Linda Åström
Marie Salomonsson
Förskolelärare
Mattias Karlsson
Joar Sjöström
Veronica Lideberg

Åk 1
Emma Nordieng
Susanne Will/Gårdhed
Carolina Fröberg
Ulrika Johansson
Kerstin Ronander
Henrik Johansson

Åk 2
Camilla Wågesson
Sarah Petersson
Jennie Strömberg
Roger Liljedahl
Jenny Jönsson
Stefan Lindstig

Jonathan Stolth
Veronica Lideberg

Fritidspedagog
Helen Ek

Åk 3
Ida Johansson
Anna Ekman
Marie Anderek Davidsson
Zara Fröberg
Olof Fransson
Eva Färdigh
Ellen Hultberg

Åk 4
Linda Engdahl
Johanna Berthagen
Alexander Bengtsson
Alfred Andersson
Linda Lundén Lundgren
Mattias Gustavsson
Peter Fransén
Mikael Engdahl
Anna Folkesson

Åk 5
Jenny Stenius
Jessica Elmqvist
Sofie Lagerstedt
Fritidspedagog
Elevstödjare
Fredrik Soniberg

Åk 6
Ida Sotti
Sofia Gustafsson
Maria Thuresson

Praktisk estetiska lärare
samt övriga lärare och
personal
Lars Carlsson
Eeva-Maja Hinttala
Safet Hadzimesic
Musiklärare
Bibliotekarie
Jasmin Kolonic
Övergripande Spec.pedagog
Karin Björkman
Susanne Jonsson
Petra Staaff

Administration och
ledning
Emma Linderholm
Johan Lööf
Carina Palmqvist
Anna Kjellman

Till denna organisation vill vi också uppmärksamma det viktiga arbete som våra rastfaddrar
genomför på skolan. Vi välkomnar fler rastfaddrar och känner ni någon som är intresserad så
kontakta oss i skolledningen.
Läsårstider 2017-2018
Höstterminen 2017
Måndag 21 augusti - torsdag 21 december
Skolan startar klockan 8.10 den 21 augusti och skolskjutsarna går som vanligt.
Vårterminen 2018:
Måndag 8 januari - fredag 15 juni
Lovdagar/studiedagar för eleverna höstterminen 2017
Onsdag 4 oktober – Studiedag grundskola och gymnasieskola
Måndag 30/10 - fredag 3 november (höstlov vecka 44)
Lovdagar/studiedagar för eleverna vårterminen 2018
Måndag 19 februari – fredag 23 februari (sportlov vecka 8)

Måndag 26 mars - torsdag 29 mars (påsklov vecka 13)
Måndag 30 april (klämdag före 1 maj)
Fredag 11 maj (dagen efter Kristi himmelsfärdsdag)
Onsdag 14 mars – studiedag grundskolan
Tisdag 29 maj – studiedag grundskola och gymnasieskola
Vi önskar er alla en skön sommar och tackar för ett gott samarbete under läsåret!
Med vänliga hälsningar Emma och Johan med personal.

