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Hej!
Skolstarten för läsåret 2019-2020 närmar sig.
Jag heter Lars-Ivar Hansson och jag är rektor på Lillsjöskolan from detta
läsår. Vi har just startat upp förarbetet inför läsårsstarten och mycket är
det som skall planeras in och sättas av tider till.
I det här brevet får ni en samlad information om viktiga datum och lite
annat smått och gott.
*Personalen i förskoleklass och på fritids har under kommande läsår
några planeringsdagar då vi kommer att gå ut och vädja till er
vårdnadshavare att om möjligt ordna annan aktivitet än fritids för era
barn aktuella dagar. Vi kommer att ha öppet men bemanningen blir då
med hjälp av vikarier alternativt att vi kommer att hänvisa till fritidshem
på annan skola. Dessa dagar är: 28/10, 7/1, 20/5 samt en dag under
första sommarlovsveckan, datum inte bestämt ännu men kommer att
meddelas senare.
*Vi påminner om Trafiksituationen kring skolan som brukar vara
särskilt ansträngd på morgnarna när ni skjutsar era barn
och i synnerhet de första månaderna av ett läsår. Respektera de
förbudsskyltar som finns uppsatta och ta det extra lugnt. Det är ditt och
alla andra barns säkerhet vi värnar om
*Läsårets första föräldramöten äger rum 18.00-19.30:
Åk F-1 11/9
Åk 2-3 10/9
Åk 4 12/9
Åk 5 9/9
*Gemensamt föräldramöte planeras i början av vt-20 och kommer då att
ha något övergripande tema. Inbjudan med aktuella tider kommer
senare.
Mer information får ni genom respektive klass/årskurs.

*Läsårets föräldraråd äger rum 18.00 - 19.30: 7/10, 3/12, 11/2 och 5/5.
Se särskild kallelse senare efter föräldramötena där
klassrepresentanten brukar väljas.
*Kollektivt bussåkande på skoltid: Alla elever har ett busskort och dessa
är det meningen att de även ska använda under skoltid. Vi informerar
innan i t.ex. veckobreven om eleverna ska ha med sig sitt busskort. Det
kan ju vara bra att lägga kortet i någon form av förvaring i ryggsäck etc.
*Läsårstiderna för 2019-2020 är:
Höstterminen 2019: 22/8 - - 18/12
Vårterminen 2020: 8/1 - - 12/6
Lov: v. 44, 19/12 - 7 jan, v.10, v.16, 20 maj, 22 maj
*Friluftsdagar: 23/8 (1-5), Slutet av sep, datum ej spikat (F-5), 26/2 (1-2),
27/2 (3-4), 12/3 (5), 27/5 (F-5) – berörda årskurser inom parentes
*Läxhjälp för årskurs 3-5, torsdagar 14.10 – 15.10.
*Elevens val:
Åk 1-3: ons v.38, tors v.48, ons v.8, tors v.18
Åk 4-5: mån-tis v.47, mån-tis v.7
*Nobellunch 6/12 (åk 4-5)
*Lucia 13/12 (som tidigare läsår är Lucia ett val under ”elevens val”)
Jag vill slutligen passa på att hälsa nya som gamla elever,
vårdnadshavare och personal varmt välkomna till Lillsjöskolan och
ett nytt spännande läsår!
/ Lars-Ivar Hansson, Rektor
Lillsjöskolan

