SOMMARBREV
Oh boy!
vilket vackert väder, solen skiner idag.
Oh boy!
Inga tunga kläder och det gillar jag.
Så upp och hoppa, det är sol idag.
Sommaren har verkligen kommit med stormsteg och ibland så känns det nästan för fort. Det var inte
längesedan som alla utvecklingssamtal genomfördes och många kloka tankar utbyttes. Vi i
skolledningen villa tacka för det gångna läsåret. Det har varit händelserikt år, vi tar med oss många
lärdomar inför nästa läsår. Vi kommer att ha stort fokus på riktade utvecklingsinsatser för att höja
kunskapsresultaten. För att bli framgångsrika i arbetet kommer vi att inleda nära samarbete med
Skolverket och Linneuniversitetet. Ett projekt som kommer att pågå i 3 år med start redan i augusti –
”Samverkan för bästa skola”.
Att lära sig simma är samma som att lära sig läsa vilket inte är helt lätt men när man väl kan, då kan
man inte sluta för det är så kul. Därför har vi gjort en extra satsning för åk 3-9 med intensiv
simträning i slutet av denna termin. Se nu till att era barn får bada och träna simning mycket i
sommar.
Läraren Mona Pfaus slutar sin tjänstgöring här på Lammhults skola vid terminens slut och arbetet
med en nyrekrytering pågår. Vi har anställt ny idrottslärare Pierre Cicek som kommer ha
idrottsundervisning på mellanstadiet.
Klasslärarna för åk 4 blir: Robin Gustavsson och Katrine Torsson

Skolstarten börjar den 22 augusti kl 8.30 och alla samlas med sina lärare i sina klassrum.

Ha en riktig skön sommar och vi ses till hösten!
Anna-Karin Höjer och Olof Westeson

Läsåret 2016-2017
Höstterminen 2016
Måndag 22 augusti – torsdag 22 december
Lovdagar för elever höstterminen 2016
Höstlov vecka 44 (31 oktober – 4 november)
Studiedagar för elever höstterminen 2016
Onsdag 5 oktober
Vårterminen 2017
Måndag 9 januari – torsdag 15 juni
Lovdagar för elever vårterminen 2017
Sportlov vecka 8 (20 februari – 24 februari)
Påsklov vecka 15 (10 april – 13 april)
Lovdag fredag 26 maj
Lovdag måndag 5 juni
Studiedagar för elever vårterminen 2017
Onsdag 22 mars

