Julbrev till alla elever och vårdnadshavare på Lammhults skola
Lika stämningsfullt som alltid så fick vi den 13 dec njuta av årskurs 5 luciatåg. Då vet
vi alla att snart är Julen här. Vi får hålla tummarna att snön ligger kvar och vi får en vit
jul med spännande aktiviteter.
Som alltid så händer det så mycket i alla våra elevers utveckling och de lär sig en
massa nytt. En glad nyhet är dessutom att det äntligen har tagits ett beslut att vi
kommer få en ny F-9 skola med bibliotek och sporthall i direkt anslutning.
Nu är terminen slut och våra elever i åk 6-9 har gått på jullov. Vanligtvis delas
betygen ut i anslutning till att terminen slutar, men i år har istället ett antal skolor i
Växjö kommun skickat hem betygen efter att terminen är slut. Detta är ett beslut från
utbildningsförvaltning. Betygen skickas efter den 21 december med PostNord, så håll
utkik.
Som skola vill vi uppmärksamma och tacka de som sponsrat englandsresan i åk 6,
som betyder så mycket för våra elever. Vi vill också tacka för att du har engagerat dig
och låtit dina barn delta i Majblommans insamling i år! Det är tack vare er strålande
insats som lokalföreningen i år har kunnat dela ut pengar till barnfamiljer här i
Lammhult och Rörvik.
Vårterminen börjar den 8 januari och då hälsar vi alla våra elever välkomna tillbaka.
Den 8 januari har vi också det första samrådsmötet med föräldrarepresentanterna.
Har ni något som ska tas upp, så ta kontakt mer er klassrepresentant.

Vi vill tacka alla våra elever, vårdnadshavare och all personal för ett gott samarbete
under höstterminen och ser fram emot ett nytt skolår – 2018

God Jul och Gott Nytt År
Anna-Karin Höjer
Rektor

Olof Westeson
Bitr rektor

Lalle Hedstig
Bitr rektor

Följande datum gäller för vårterminen 2018, 8 januari – 15 juni
Termin startar torsdagen den 8 januari kl 8.30 för alla elever och följer ordinarie schema
Lovdagar/studiedagar för elever vårterminen 2018:
Sportlov vecka 8 ( 19 februari – 23 februari )
Onsdagen den 14 mars – studiedag
Påsklov vecka 13 ( 26 mars - 29 mars )
Lovdag 30 april (klämdag före 1 maj)
Fredag den 11 maj (lovdag efter kristihimmelsfärdsdag)
Tisdagen den 29 maj – studiedag

