Information till vårdnadshavare

2017-08-31

Några veckor in på terminen och det känns fantastiskt att verksamheten är igång
igen och att få träffa alla elever och all personal.
Skolstarten har varit lyckad på många sätt och nu börjar rutinerna sätta sig efter
uppstart, inskolningar, nya tillfälliga klassrumslokaler och ny personalorganisation.
Under sommaren har skolan utökats med ytterligare elever och tillsammans är vi nu
39 elever på skolan. Det känns oerhört välkomnande och spännande! Flera av våra
elever är inskrivna i fritidsverksamheten, vilken även öppnat ny avdelning.
Fritidsverksamheten ser ut som följande:
Solstrålen
Personal:
Carola, Linus, Sebastian, Karin, Emma G, Emelie, Marie, Lena

Snöflingan (tidigare Hantes)
Personal:
Sandra, Seba, Sara, Flutura, Staffan

Regnbågen
Personal:
Liselotte S, Emma K, Kajsa, Maria, Anna, Charlotte D

Vill påminna om att fritids håller stängt måndag och tisdag på höstlovet (dvs: 30- 31
okt). För att vi ska kunna planera resterande del av höstlovsveckan med bemanning i
förhållande till semestrar, önskar jag få in era barns behov av fritids onsd 1, torsd 2
samt fred 3 november. Se bifogad blankett. Lämna till fritidspersonal senast den 9
oktober.
Den 4 oktober har Växjö kommuns förskolor och grundskolor studiedag. För er som
har barn inskrivna på fritids, är verksamheten öppen.
I vårt arbete i skola och på fritids kommer vi, under läsåret att prioritera elevernas
kommunikativa utveckling i kombination med att fortsätta utveckla elevernas
förmågor utifrån kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet. Dessa mål
konkretiseras på grupp och individnivå och följs upp kontinuerligt i arbetslaget. Mer
info om detta kommer på resp. elevs utvecklingssamtal och på föräldrarådet i
september.
Vår ombyggnad är i full gång som vi vet. Vi är tacksamma för allas tålamod under
byggperioden och hoppfulla inför nya lokaler. Det senaste besked jag fått från
byggherren är att nya klassrum/lokaler på särskolan kan tas i bruk efter besiktning
och montering av möbler som sker mellan den 19-22 september. Vi håller er
uppdaterade om exakt datum. Det som sker när de nya lokalerna är färdiga är att
huvudentrén på framsidan av skolbyggnaden öppnas som vanligt och det är den väg
ni använder in/ut från skolan då. Maggans/Filippas klass flyttar in i nyrenoverat

klassrum. Solstrålen flyttar in i nyrenoverade lokaler samt Liselotte N/Pierres klass
flyttar in i nytt klassrum. Till dessa utrymmen tillkommer kapprum och toaletter.
Jag vill påminna om e-tjänsten för barn- och elevuppgifter Det är otroligt viktigt att
alla föräldrar loggar in och fyller i sina uppgifter enl. den information som skickades
hem förra veckan.
Vill även påminna om Föräldrasamrådet!
Torsdagen den 21 september är ni välkomna på föräldramöte kl. 18.30–20.00. Vi
börjar med föräldrasamråd och sen går vi ut i respektive klass.
På föräldrasamrådet kommer vi bland annat att ta upp:
• Föräldrasamrådet, syfte och möten
• Föräldrainformation
• Ombyggnationen
• Övriga frågor
Med vänlig hälsning
Mathilda

Bilaga 1

HÖSTLOV
Fritidsbehov

Mitt barn_______________________________ har behov av fritids med följande
tider:

Onsdagen den 1 november_________________________________________
Torsdagen den 2 november_________________________________________
Fredagen den 3 november__________________________________________

Vårdnadshavare:

Lämnas till fritidspersonalen senast den 9 oktober

