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Så har vi kommit in i julveckan och jullovet närmar sig med stormsteg!

Sista skolveckan innan jullovet
Under sista skolveckan på höstterminen blir det extra mycket fokus på julen och
alla traditioner runt julhelgen. Vi pysslar tillsammans faddervis och äter julbord.
Många av de äldre eleverna har också ägnat tid åt pepparkaksbakning. I några
klasser har tekniklektionerna ägnats åt pepparkakshusbygge – en ganska svår
uppgift, vet ni säkert om ni har provat på det. Men eleverna har varit
jätteduktiga!
Sista skoldagen innan jullovet har vi en gemensam avslutning, där elever och personal i A-spåret
bjudet på programmet. Eleverna äter lunch som vanligt och slutar sedan kl.13.00.

Fritids
Fritids har öppet som vanligt under jullovet. Under mellandagarna, mellan jul och nyår, slår vi hop
avdelningarna och alla fritidselever är då på Fregattens våning.
Tänk på att alltid meddela om ni ändrar tiderna eller om ert barn ska vara ledigt. Telefonnummer till
Fregattens avdelning är 0490- 25 44 33.
Nytt system kommer att ersätta Dexter. Det nya systemet kallas IST förskola (men omfattar alltså
även fritidshemmen). Information om detta har skickats hem med posten till alla som har fritidsplats.
Inloggning kommer att ske via e-legitimation istället för koder. Nya systemet träder i kraft från den
31 januari.

Hållbar utveckling
Det här läsåret ägnar vi särskild uppmärksamhet åt ett av våra mål i skolan som handlar om hållbar
utveckling. Vi har fått nya påsar till klassrummen för att ta hand om det matavfall som kan bli i
samband med att man äter frukt. Vi har också ledbelysning i våra ljusstakar och stjärnor i skolan. Det
blir också ett hållbarhetsperspektiv på den julhälsning som varje klass får…

Lokaler
I december beslutade BUN att lägga planeringen för utbyggnad av Marieborgsskolan på is. Det har
varit en lång process som många har som jobbat med och just nu är ärendet alltså vilande. Jag har
varit tydlig med att vårt behov av lokaler kvarstår och min förhoppning är att vi får gehör för de
synpunkter som framförts av samtliga som engagerat sig i frågan: elever, personal, föräldrar. Vi
kommer förstås att följa upp det hela i januari.

Vårterminen
Läsårstider för vårterminen är 20180108 – 20180615.
Studiedagar 8 januari

Lovdagar

fritids öppet som vanligt

6 mars

stängningsdag

14 maj

stängningsdag

19-23/2

sportlov

30/3-6/4

påsklov

30/4 och 1/5 Valborgsmässoafton och Första maj
10-11/5

Kristi Himmelsfärdshelgen

6/6

Sveriges nationaldag

OBS! 6 mars och 14 maj är utbildningsdagar för all personal. Meddela i god tid ev behov av
fritidsomsorg.

Första skoldagen
Första skoldagen efter jullovet är den 9 januari. Den 8 januari är det studiedag för lärarna men fritids
är öppet.
Den 9 januari läser eleverna enligt ordinarie schema.

TIPS till jullovet
En av de saker som barn verkligen önskar sig, är tid för att göra saker tillsammans med sina föräldrar
och sin familj. Jag vill gärna skicka med er tipset om att ägna tid tillsammans under jullovet, när man
kanske har lite mer ledigt. Det finns förstås många saker man kan göra: spela spel, läsa en bra bok –
kanske högt för varandra – och vara ute tillsammans. Vi har en fantastiskt fin ”generationspark” i
Stadsparken och kanske kommer det också snö som inbjuder till både att bygga med och åka på. Var
rädda om varandra och ge varandra lite extra välgörande uppmärksamhet.
Så vill jag önska er alla en riktigt fin jul och ett gott nytt år!

Ann-Catrine Leicht, rektor

