Marieborgsbladet 22:6
Nu närmar vi oss slutet på vårterminen och läsåret. Eleverna tar sommarlov, några
är lediga och några har sommarfritids. Vi tycker förstås – som vanligt – att terminen gått alldeles för
fort, men är också väldigt stolta över allt gott arbete som genomförts under läsåret. Vi är så glada
över era fina barn som kommer till oss varje dag och deltar med så stor energi i skolarbete och
aktiviteter på fritids!

Personal
Vi har några i personalgruppen som lämnar oss i samband med att terminen avslutas: Ann-Charlott
Högberg, som vi kallar TORA-Lotta, Jöran Högberg och Lena Markskog går i pension. Vi vill tacka dem
för ett väldigt fint arbete som de har gjort hos oss och önskar dem allt gott inför det ”nya livet” som
väntar. Det blir ett sommarlov som inte riktigt tar slut…
Lena Dahlberg kommer att gå vidare till nya arbetsuppgifter i Vimmerby och lämnar oss också efter
avslutad termin. Vi tackar Lena för hennes arbete här hos oss och önskar henne lycka till med nya
jobbet!
Karin Johansson, som har jobbat hos oss som bildlärare på mellanstadiet under vårterminen, flyttar
till Gotland och kommer därför också att sluta hos oss. Vi tackar Karin för hennes arbete och önskar
henne lycka till på Gotland!
Nya lärare som börjar hos oss efter sommaren är Elin Pierrou Blom, Malin Andersson och Malin
Masth. Elin och Malin A kommer att jobba i förskoleklass och Malin M kommer att jobba i blivande
årskurs 5.
Det kommer att bli några ytterligare förändringar med ny personal som börjar hos oss eller byter
uppdrag, vilket jag informerar mer om inför skolstarten.

Sommaravslutning
Vi samlas kl.8.00 på skolgården och går gemensamt till S:ta Gertruds kyrka. Kören har fått egna tider
som gäller. Tänk på att om ert barn ska äta frukost, behöver det vara här senast 7.15 när frukosten
serveras – allt för att alla ska hinna bli klara i tid.
Efter några år där vi har fått anpassa oss till omständigheterna och restriktionerna, har vi valt att åter
ha skolavslutningen i kyrkan. Det är viktigt att eleverna får komma på plats i kyrkan tillsammans med
personalen och därefter prioriterar vi närstående till eleverna i årskurs 6. Det är inte tillåtet att stå i
gångarna i kyrkan på grund av brandsäkerhet.
Efter den gemensamma stunden, går eleverna ut och marscherar tillsammans till skolan. På
skolgården, ca 9.30-9.45, ställer eleverna i årskurs 6 upp för att få rosor av våra elever i
förskoleklasserna. Det är en fin tradition att våra yngsta elever tacka och önskar våra äldsta elever ett
lycka till!
Sedan kommer klasserna att fira tillsammans i klassrummen, med fika som ordnats av skolan. En
enkel lunch serveras innan eleverna slutar. Kl. 12.00 tar fritidspersonalen över ansvaret för eleverna
som ska vara kvar på fritids. Meddela gärna ert barns klasslärare om ert barn ska gå tidigare.

Sommarfritids
Under vecka 25-27 är eleverna på sina ordinarie avdelningar, men viss samordning kan ske mellan
grupperna. Extra personal under de här veckorna är Therese Essén och Karolina Alm.
Under vecka 28-31 slår vi ihop avdelningarna. Samtliga elever som har fritids då, är på Fregattens
fritids. Personal som jobbar under de här veckorna är: Adrian, Johanna, Therese, Markus och David.
Tänk på att vara noga med att meddela om förändringar av tider eller om barnet ska vara ledigt.
Meddela i så god tid som möjligt så att planeringen och beställning av mat fungerar.
Vecka 32 går förskolebarn över till fritidsverksamhet. Det gäller alltså de elever som börjar
förskoleklass i höst. Under vecka 32 samverkar vi mycket mellan avdelningarna. Vecka 33 är
personalen tillbaka från semestrarna och det blir mer som vanligt. Vecka 34 börjar skolan igen.

Elever som byter från fritids till fritidsklubb
När man börjar i årskurs 3 kommer man att vara på fritidsklubben på eftermiddagarna. Morgonfritids
är på samma plats som i årskurs 2. Fritidsklubben är i Skeppets lokaler (Marieborgskyrkan).
När man börjar årskurs 4 har man inte längre morgonfritids. Om man som vårdnadshavare upplever
att man behöver morgonfritids för sitt barn, måste man ansöka om det till rektor. Det innebär då att
man också betalar för fritidsplats istället för klubbenplats.

Specialkoster
Inför höstterminsstarten behöver man lämna nytt intyg till kosten om eleven har specialkost, om
eleven är ny på skolan (börjar i förskoleklass) eller går över till mellanstadiet (börjar årskurs 4).

Modersmålsundervisning
Om det finns ett annat aktivt modersmål i familjen än svenska, är barnet berättigat till
modersmålsundervisning. När barnet går i förskola eller förskoleklass har man modersmålsstöd. Från
årskurs 1 får man modersmålsundervisning, en ansökan som vårdnadshavare ska skriva under. När
man byter skola eller stadie, som från förskoleklass till årskurs 1 eller från årskurs 6 till årskurs 7, ska
man fylla i en ny ansökan. Prata med ert barns lärare om ni känner er osäkra på om ansökan har
skickats.

Efter sommaren
Efter sommaren hälsar vi alla våra elever välkomna tillbaka igen. Vi
skickar iväg eleverna i årkurs 6 till kommunens högstadieskolor
Ludvigsborgsskolan, Ellen Key och Alphaskolan. Övriga välkomnar vi
tillbaka måndagen den 22 augusti. Förskoleklass och lågstadiet börjar
kl.8.20 i respektive klassrum, mellanstadiet börjar kl.8.10 i respektive
klassrum. Dagen avslutas kl.13.30 för samtliga, därefter tar fritids vid för
de elever som har det.

Läsårstider lå 22-23
Höstterminen
22 augusti 2022 – 22 december 2022
Höstlov v 44 (31 oktober till 4 november)
Studiedagar/stängningsdagar under hösten: 19 september och 24 november
Vårterminen
9 januari 2023 – 16 juni 2023
Sportlov v 8 (20 februari till 24 februari)
Påsklov påskhelgen samt v 15 (11 april till 14 april)
Övriga lovdagar:
Kristi himmelsfärdsdagen 18 maj samt klämdag den 19 maj
5 juni samt Nationaldagen den 6 juni
Studiedagar/ stängningsdagar: 9 januari, 17 mars; 15 maj (kan ev ändras)

Jag vill med det här Marieborgbladet tacka er alla för ett mycket gott samarbete under året som gått!
Vi har haft stora utmaningar men som vi tillsammans har klarat av, och ni som föräldrar har varit
särskilt viktiga för att det skulle kunna fungera. Tack för att ni med förtroende skickar era barn till
oss varje dag!
Jag vill också rikta ett stort tack till all personal som har jobbat sig igenom perioder som tidvis har
krävt mer än jag kunnat begära. Vi har trots allt som vi har varit tvungna att ställa om till, klarat
av att ha skolan och fritids öppet och jag ser dessutom att ett väldigt bra arbete har genomförts.
Personalen har jobbat hårt för att varje elev ska få lyckas i lärande och utveckling!
Tack förstås också till eleverna! Utan er – inget Marieborg! Ni är så värdefulla och viktiga! Tack för er
glädje och entusiasm! Och särskilt lycka till för er som går vidare till andra skolor i höst! Ni andra
välkomnar jag tillbaka till i augusti ett nytt läsår!
Nu vill jag önska er alla en riktigt fin sommar och ett fint lov! Njut och ta vara på lediga dagar, fyll
dem med roliga saker och passa på att träffa både nya och gamla kompisar! Än en gång: TACK!

Ann-Catrine Leicht, rektor Marieborgsskolan

