2018-05-14
AVSLUTNINGEN FÖR ÅK 9 PÅ NORREGÅRDSKOLAN
Det är snart dags för skolavslutning! Vi tycker att läsåret har varit bra och att våra nior har
skött sig alldeles utmärkt! Nu hoppas vi att även den sista tiden på Norregård kommer att bli
trevlig och vill med detta brev informera Er föräldrar och elever i åk 9 om vad som kommer att
hända under de sista skoldagarna. Vi bryter då ordinarie schema och slutar tidigare än vanligt.
Program:
Måndag den 11 juni
Tisdagen den 12 juni
Onsdag den 13 juni
Torsdag den 14 juni

Läsning enligt särskilt schema
Klassens dag med program som bestäms i respektive klass
Fotbollsturnering på Norremark
Städning och tömning av skåpen,”examens-tävling” m.m.

Torsdagen den 14 juni är det stor avskeds- och avslutningsfest i skolan på kvällen mellan
kl. 19.00-23.00 för åk 9 tillsammans med personalen. Mat, disco och ett lärarspex står på
programmet. Vi subventionerar denna avslutningsfest med samfondsmedel, så att eleverna
endast betalar 30 kronor. Vi kommer att ha nykterhetskontroll vid entrén i år.
Fredagen den 15 juni kl. 15.00 är det skolavslutning, enligt tradition i Domkyrkan. Skollunch
serveras inte på fredagen. Eleverna är då lediga fram till klockan 14.40, då vi träffas utanför
Domkyrkan. Det brukar vara mycket folk och trängsel utanför entrén. Anhöriga är välkomna i
mån av plats i kyrkan och vi vill därför att Ni väntar med att gå in till sist, så att alla elever och
personal har fått sina sittplatser. Vi hoppas att Ni har förståelse och överseende med detta.
Avslutningen beräknas vara slut ca: kl. 16.15.
Fritidsgårdarna anordnar alkohol- och drogfritt avslutningsarrangemang för alla
högstadieungdomar i kommunen på BG den 15 juni kl. 20.00-24.00. I trädgården kommer det bli
DJ, gycklare, grillning, klättervägg och mycket mer. Kvällen avslutas med en eldshow.
Prata gärna om avslutningen med Era barn. Vi har sett exempel på att avslutningen inte blir
den dag av lycka och glada minnen som man önskar, ofta på grund av ett alldeles för stort
alkoholintag. Vi vill i bästa välmening påminna Er alla om detta!
Sist men inte minst vill vi passa på att tacka för de här tre åren vi har fått förtroendet att ha era
barn på Norregårdskolan. Vi vet att högstadieåren ibland kan vara tuffa och intensiva men vår
förhoppning är att vi nu lämnar ifrån oss trygga och engagerade elever med goda kunskaper,
elever som är väl förberedda för gymnasiet och rustade för livet. Norregårdskolans mål är högt
ställt men vi känner oss stolta över hur långt våra elever har nått på sin väg genom livet.
När du lämnar Norregårdskolan är du en problemlösande, kreativ och trygg individ som visar
stor respekt och har förmåga att skapa värde för dig själv och andra.”
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