Aktuellt i skolan 4 läsåret 2018/2019
Information kring flytt och nya skolan
Nu har alla klasser besökt vår nya fina förskola och skola. Eleverna
var mycket positiva och de vill flytta in med en gång. Om någon elev
behöver ytterligare ett besök ordnar klassläraren det.
Samarbetet kring flytten fungerar mycket bra och idag har vi haft
elever som hjälpt till att plocka upp vårt nya fina porslin i köket.
Fantastiskt att se hur alla hjälptes åt över klassgränserna.
Vi förstår att eleverna gärna vill visa er vår fina skola och alla kommer
att få möjlighet på vårt öppet hus tisdag den 26/2 kl. 17.00-18.30.
Tidigare samma dag kommer vi att ha en invigning särskilt för alla
elever. Separat inbjudan kommer längre fram.
Vecka 7
• Flytt sker under v.7. Alla elever som deltar i verksamheten
denna vecka är i paviljongerna. Ni får separat schema av
respektive klasslärare och fritidsavdelning.
• Taxi går som vanligt v.7.
• Öppning, stängning och frukost som vanligt.
Vecka 8
• Alla fritidselever är i nya skolan. Ingång stora entrén. Personal
finns där och möter upp. För att ge oss förutsättningar att
sätta rutiner och skapa en lugn miljö ber vi er vårdnadshavare
att endast vistas i hallen. Eleverna får möjlighet att visa er runt
på öppet hus.
• Morgonfritids och stängningsfritids går in via den stora entrén
och blir avprickade där.
• Frukost för elever inskrivna på morgonfritids serveras i
matsalen kl. 6.45-7.30. För att hinna äta frukost måste man
komma före kl. 7.15.

Vecka 9 och framåt
• Alla elever är i nya skolan v.9 och framåt.
• Förskoleklass, Stigen, åk 5, åk 2 och elever i åk 2 som går på
Kompassen använder den lilla entrén. Alla andra använder
den stora entrén. Varje dörr kommer att märkas med
klassingång.
• Personal kommer att möta upp eleverna i entréerna för att
visa alla till rätta.
• Elever på morgonfritids och stängningsfritids går in/ut via den
stora entrén och blir avprickade där.
• Alla elever får var sitt skåp i sitt hemvist. Där ska alla
extrakläder, ytterkläder och skor förvaras.
• Skofri skola.
• Alla elever behöver ha inneskor.
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Mobilförbud kommer att gälla på skolan. Varje klassrum har
låsbart skåp där elevernas eventuella mobiler ska förvaras
under skol- och fritidstid. Mobil kan användas som anpassning
och då utifrån överenskommelse mellan elev-vårdnadshavarepersonal.
All skadegörelse polisanmäls, utreds och ersätts av den som
orsakat skadegörelsen.
Vissa små schemaändringar kan ske. Information går ut via
klassläraren.
Skolskjutselever som kommer till skolan före 7.30 är välkomna
in till morgonfritids. Ingång stora entrén.
Alla elever är ute kl. 7.30-8.10. De elever som vill får gå in till
sitt hemvist 7.50 för att läsa. Pedagog kommer att möta upp i
hemvistet från kl. 7.50.
Frukost för elever inskrivna på morgonfritids serveras i
matsalen kl. 6.45-7.30. För att hinna äta frukost måste man
komma före kl. 7.15.

Vid frågor kontakta klasslärare och fritidsavdelning.

Med vänliga hälsningar

Madeleine Jansson
Rektor

Marianne Sollenberg
Biträdande rektor
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