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Information från rektor
Jag hoppas att ni haft en fin ledighet och hämtat ny energi inför nytt år. Vi
har haft en härlig första vecka med era elever och är glada för att de är
tillbaka hos oss!
Kort information om vårens arbete
När det gäller undervisningen fortsätter vi utöver våra läroplansstyrda
målområden att på Språkenheten arbeta med Kommunikation och på PETÖ
med vardagspedagogik. På fritids fokuserar man nu på Tema Vinter.
Nytt för i vår är att vi samverkar med personal från Ensemble Core genom
vårt Skapande skola-projekt. Det samarbetet innebär estetiskt skapande
genom musik, dans och form. Projektet blir en del av elevernas
undervisning. Resultatet kommer ni att få ta del av i slutet på terminen. Är
ni nyfikna på att läsa mer om Ensemble Core, kika in på deras hemsida
http://www.studieframjandet.se/Kronoberg/Hitta-ditt-intresse/Kultur-musik/Teater--Scenkonst1/Ensemble-Cor/
Skolans organisation, vårterminen 2018
Denna vårtermin är Anna Edberg, Emma Brorsson och Linus Lindh
tjänstlediga. I deras ställe välkomnar vi Anna Karlsson (elevassistent
PETÖ), Ingrid Varela (elevassistent PETÖ) samt Josefine Lojander
(elevassistent Maggan/Filipas klass, Språkenheten) till oss.
Utöver detta arbetar Arbesa Shala (elevassistent Lotta/Roberts klass,
Språkenheten) och Madeleine Lojander (elevassistent Helens klass,
Språkenheten) hos oss. Vi välkomnar även Johanna Birgersson
(elevassistent Helens klass, Språkenheten) tillbaka från sin föräldraledighet!
På fritidsavdelningarna arbetar följande personal,
Regnbågen: Liselotte S, Ingrid, Kajsa, Maria, Emelie, Johanna B
Snöflingan: Sandra, Seba, Sara, Flutura, Staffan
Solstrålen: Carola, Josefine L, Sebastian, Karin, Emma, Marie, Lena
Se bifogad blankett som bifogas, vänligen anmäl ditt omsorgsbehov och
lämna in till oss.

Välkomna på föräldrasamråd 2 maj!
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Inbjudan kommer senare i vår men bland annat får vi besök av Yvonne
Blomqvist från OMS-fritid som informerar om vilka fritidsaktiviteter vår
kommun erbjuder era barn.
Vill påminna er om att vår skola är nötfri. Detta pga av allergier. Vänligen
tänk på att föremål med nötter i, inte få tas med/skickas med eleverna till
skolan. För mer information se bifogad info.

Läsårstider
Vårterminen 2018
Måndag 8 januari - fredag 15 juni
Lovdagar för elever vårterminen 2018
Sportlov vecka 8 (19 februari – 23 februari)
Påsklov vecka 13 (26 mars - 29 mars)
Lovdag måndag 30 april
Lovdag fredag 11 maj
Studiedagar för elever vårterminen 2018
onsdag 14 mars
Tisdag 29 maj 2018 är fritids stängt för kompetensutveckling för personalen.

Med Vänlig Hälsning
Mathilda
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