2018-05-31

Till elever och vårdnadshavare på Ljungfälleskolan
Hej!
Nu är snart läsåret 17/18 till ända och planering inför nästa läsår pågår för fullt.
Skolavslutning 2018
Välkomna på skolavslutning 15 juni klockan10.30 i Teleborgshallen. Elevernas skoldag
börjar med samling i sina klassrum klockan 9.45. Fritidshemmet är öppet som vanligt för
elever som har ett omsorgsbehov.
Efter avslutningen finns möjligheten att inta den traditionsenliga medhavda fikan på kullen.
Förhoppningsvis i solsken! Ett tips är att cykla eller gå för er som har möjlighet, då det
kommer att bli trångt på parkeringen utanför Teleborgshallen.
Lokaler
Personal och elever på skolan har under vårterminen kunnat ta del av fler nyrenoverade
lokaler. Vi är stolta över vår nya entré med lokaler som inbjuder till lärande! Vår nya
musiksal står färdig och har rustats upp med ny musikutrustning med hjälp av Eriks (ny
musiklärare) tankar och idéer.
Biblioteket har fått nytt liv genom flytt till nya lokaler. Sofi (ny bibliotekarie) har gjort ett
strålande arbete med att utveckla verksamheten. Skolans bibliotek ska utgöra en pedagogisk
resurs för undervisning och skolarbete.
Vision och mål
Under våren har vi skolledare arbetat fram en ledardeklaration som visar på målen för skolan
och hur vi vill arbeta för att nå dessa mål. Nedan följer ett utdrag från denna text för att belysa
skolans långsiktiga vision och mål.
Vi vill styra vår skola till att bli en lärande organisation där vi tillsammans vill varandra väl
och gör varandra bra.
Vi vill skapa en trygg, trivsam och välkomnande miljö för elever och personal vilket ger en
hållbar verksamhet där man växer och lär för livet.
Ett reflekterande kring undervisning sker i ett kollegialt lärande mellan personalen för att
ständigt utveckla undervisningen för hög måluppfyllelse. Eleverna möter en undervisning
som gör att de känner lust att lära och där de upplever att kunskapen kan skapa värde för
någon annan. I undervisningen i alla ämnen arbetar pedagogerna med ett språkutvecklande
arbetssätt och med formativ bedömning. Digitala verktyg är ett redskap för att skapa denna
undervisning.
Skolan präglas av ett elevhälsoarbete där kompetenserna inom elevhälsan utnyttjas av all
personal och där ett lärande om elevers lärmiljö ständigt pågår. All personal på skolan har
ansvar för alla elever och dess utmaningar och behov.

Höstterminen 2018
Under höstterminen kommer Lillestad särskola att flytta till Ljungfälleskolan och integreras
med särskolan som redan finns på enheten. Elever och personal kommer att ha klassrum i
gamla biblioteket och gamla musiksalen samt intilliggande lokaler som kommer att byggas
om och renoveras. Detta gör att en klass av blivande årskurs tre kommer att ha sitt klassrum i
skolans nybyggda lokaler bredvid biblioteket.
Vi välkomnar våra nya kompisar och arbetskamrater!
Skolstart 8.10 måndagen den 20 augusti.
Schemaramar
F-klass 8.10-12.50
åk 1 8.10-13.00
åk 2 8.10-13.10 (fre. 13.00)
åk 3 8.10-13.40 (fre. 13.00)
åk 4 8.10-14.20 (fre. 13.00)
åk 5–6 8.10-14.20 (åk5 fre. 13.00)
Fritidshemmet
Fritidshemmets öppettider är 06.15-18.00. Öppning och stängning sker på Granatäpplet.
Fritidshemmet öppnar igen efter sommaren måndagen den 13 augusti.
Organisation
Nedan följer kommande läsårs arbetslagsorganisation. Nyanställd personal är fetmarkerad.

Äppelbo

Granatäpplet

Skogsäpplet

F-klass
Åk 2
Åk 2
Robin Tolgén
Stephanie Lingmerth
Karlsson
Emma Nordieng
Susanne Will/Gårdhed
Carolina Fröberg
Ulrika Johansson
Kerstin Ronander
Henrik Johansson
Julia Karlsson

F-klass
Åk 1
Helen Bremark
Linda Åström
Jessica Sjövall
Marie Anderek
Mattias Gustavsson
Mattias Karlsson Fröberg

F-klass
Åk 1
Karin Wallette
Ingela Karlsson
Anna Stenung
Ida Johansson
Marie Anderek
Joar Sjöström
Olof Fransson

Vildäpplet
Åk 3 a, b, c
Camilla Wågesson
Sarah Petersson
Jennie Strömberg
Roger Liljedahl
Jenny Jönsson
Stefan Lindstig
Eva Färdigh

Åk 4
a, b
Ida Sotti
Sofia Gustafsson
Johanna Tranvik
Mikael Engdahl

Åk 5
a, b, c
Linda Engdahl
Johanna Berthagen
Alexander Bengtsson
Alfred Andersson

Åk 6
a, b, c
Jenny Stenius
Susanne Jonsson
Sofie Lagerstedt

Praktisk estetiska lärare
Lars Carlsson Idrott
Alexander Modig Idrott
Eeva-Maja Hinttala Slöjd
Safet Hadzimesic Slöjd
Erik Bratt Musik
Sofi Eriksson Bibliotek

Elevhälsa
Johanna Björklund spec.ped
Anna Folkesson spec.ped
Fredrik Soniberg spec.ped
Veronica Lideberg spec.l
Ellinor Palmgren spec.l
Helen Ek spec.l
Karin Björkman SVA
Edo Sabanovic Fp

Administration och
ledning
Emma Linderholm
Johan Lööf
Carina Palmqvist
Anna Kjellman skolsköt.
Jasmin Kolonic vaktm.
Niklas Johansson vaktm.

Föräldraledig
Maria Thuresson

Till denna organisation vill
vi också uppmärksamma det
viktiga arbete som våra
rastfaddrar genomför på
skolan. Vi välkomnar fler
rastfaddrar och känner ni
någon som är intresserad så
kontakta oss i skolledningen.

Läsårstider 2018–2019
Höstterminen 2018
Måndag 20 augusti – torsdag 20 december
Vårterminen 2019
Tisdag 8 januari – fredag 14 juni
Lovdagar för eleverna höstterminen 2018
Onsdag 3 oktober – Studiedag grundskola och gymnasieskola
Måndag 29 oktober - fredag 2 november (höstlov vecka 44)
Lovdagar för eleverna vårterminen 2019
Måndag 18 februari – fredag 22 februari (sportlov vecka 8)
Onsdag 13 mars – studiedag grundskolan
Måndag 15 april - torsdag 18 april (påsklov vecka 16)
Fredag 31 maj (klämdag efter Kristi himmelsfärdsdag)
Fredag 7 juni (klämdag efter Nationaldagen)
Vi önskar er alla en skön sommar och tackar för ett gott samarbete under läsåret!
Med vänliga hälsningar Emma Linderholm och Johan Lööf med personal.

