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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Äntligen börjar ett nytt läsår! 

Vi hoppas att ni alla har fått njuta av en härlig ledighet och att både ni och era barn ser fram 

emot ett nytt läsår. 

Förra läsåret var annorlunda på flera sätt, vi påbörjade en renovering på Klöxhultsskolan och 

Montessoriskolan, denna fortsätter under hösten.  

Under våren kom utbrottet av Coronaviruset som gjorde att vi alla fick tänka och agera 

annorlunda mot tidigare. 

När vi börjar gäller som tidigare att lämningar och hämtningar på skola/fritids sker utomhus 

för att undvika trängsel och ’onödiga’ kontakter. 

Vi fortsätter vara noga med handhygien, handsprit finns i alla klassrum, och extra städning 

sker på kontaktytor. Vi försöker också glesa ut i den mån det går i våra lokaler. 

 

Föräldramöten och utvecklingssamtal 

Vi tycker det är viktigt att ha en god relation och dialog med er vårdnadshavare. En del i 

detta är föräldramöten och utvecklingssamtal. Under rådande omständigheter kommer vi 

undvika att samla för många samtidigt i samma lokaler. Det betyder att vi kommer prioritera 

föräldramöten för vårdnadshavare med barn som börjar i förskoleklass. Vi kommer då 

välkomna en vårdnadshavare till varje barn till dessa föräldramöten. I övriga klasser kommer 

vi troligtvis vänta till vårterminen. 

När det gäller utvecklingssamtal är detta ett viktigt samtal mellan skola och hem. Dessa 

försöker vi i största utsträckning ha på dagtid. De kan vara fysiska eller digitala beroende på 

rådande omständigheter. Mer information gällande utvecklingssamtal får du från ditt barns 

mentor när det närmar sig samtalstider.  

Läxläsning 

Kommande läsår kommer alla elever erbjudas läxläsning eller studiepass vid minst ett tillfälle 

per vecka. Det kommer se olika ut beroende på årskurs. För 4-6 på Klöxhult sker det på 

skoltid och är då obligatorisk medan det kommer vara ett erbjudande efter skoltid för 1-3 på 



Klöxhult och 1-6 på Montessori. Läxläsningen eller studiepassen bedrivs av utbildade 

pedagoger. 

Ny personal 

För er med barn som börjar förskoleklass och årskurs 4 är det mycket som är nytt, både 

lokaler och personal. Även andra barn kommer möta en del ny personal. Ibland möter man 

även vikarier. All personal som arbetar på våra skolor finns här för ditt barn och arbetar för 

att ditt barns skolgång och tid på fritids ska bli så bra som möjligt. 

Trafiksäkerhet 

Vi vill återigen påminna alla Er vårdnadshavare om trafiksituationen som oftast råder utanför 

skolan. Vi vill uppmana alla er att parkera endast på avsedda platser. Det finns några 

handikapplatser som är avsedda för dem som verkligen behöver dessa. Kom dessutom ihåg 

att vi har en av- och påstigningszon på högra sidan av trafikslingan. 

 

Läsårstider 20/21 

Hösttermin    Vårtermin 

onsdag 19 augusti – tisdag 22 december 2020 tisdag 12 januari – fredag 11 juni 2021 

onsdag 23 september Studiedag  vecka 8 Sportlov 
vecka 44 Höstlov   vecka 13 Påsklov 
mån 30 nov Studiedag   tis 6 apr Studiedag 
    fre 14 maj Lovdag 

Fritidshemmens planeringsdagar under läsåret 20-21 är följande:11/1 och 28/5 2021 

 
Vi påminner även om att skoldagen börjar kl 08.00 varje dag för samtliga elever. Ni som 
vårdnadshavare ansvarar för att ert barn kommer i tid. 
 

 

Varmt välkomna till ett nytt läsår! 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor  

0476-555 06 

elisabeth.linden@almhult.se 

Fredrik Ljung, rektor 

0476-555 02 

fredrik.ljung@almhult.se 
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