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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Snart är det dags för sportlov. Förhoppningsvis håller vintervädret i sig lite till så att vi får 

njuta av utomhusaktiviteter ett tag till. Isbanan som vi spolat har använts flitigt såväl på, som 

utanför, skol- och fritidstid. Vi vill tacka alla som hjälpt till med spolning både personal och 

vårdnadshavare.  

Nedan följer en rad informationspunkter till er vårdnadshavare. 

Blankett gå/cykla hem själv eller gå till parkeringen 

Vi kommer med detta informationsbrev bifoga en blankett där ni vårdnadshavare får skriva 

under om ni medger att ert barn går själv ut till parkeringen från fritidshemmet. Denna fråga 

har aktualiserats mycket nu i pandemitider då det nu inte är tillåtet för er att komma in i våra 

lokaler och lämna eller hämta ert barn. 

När ni vårdnadshavare vill att era barn ska skickas ut till parkeringen från fritidshemmet tar ni 

då över det ansvaret efter att ni skrivit på blanketten. Ni meddelar alltid fritidshemmet via 

telefonsamtal eller sms att ert barn ska skickas ut. Blankett ska skrivas under av båda 

vårdnadshavare och lämna still respektive fritidshem. Innan dess kan vi inte skicka ut barnen 

själva utan ni får hämta dem vid dörren. Ni vårdnadshavare ansvarar för att hämta på de 

tider ni angivit för hämtning. Likaså är det vårdnadshavare som ansvarar för att elever 

kommer i tid till skolan på morgonen.  

Nationella prov och bedömningsstöd 

Som vi tidigare informerat om kommer årskurs 3 att genomföra de nationella proven i 

svenska och matematik under våren 2021. För årskurs 6 blir det inga nationella prov denna 

vårterminen. I stället kan man om man vill (varje skola/rektor bestämmer själva) använda sig 

av ett bedömningsstöd för att skaffa sig ytterligare underlag för bedömning och betyg. Detta 

kommer samtliga elever i åk 6 att genomföra under våren 2021. 

Skolinspektionens skolenkät, påminnelse 

Under januari och februari kommer ni vårdnadshavare ges möjlighet att svara på en enkät 

från skolinspektionen, här har ni som vårdnadshavare möjlighet att delge synpunkter om 

skolan. Enkäten går ut till vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt åk 1-9. I 



grundskolan kommer dessutom elever i åk 5 och åk 9 besvara enkäten. Vi är tacksamma om 

ni genomför enkäten som tar ca 5-10 min då den blir en del i utbildningsförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. Länk och kod till enkäten ska ni ha fått av respektive mentor. 

Kompetensutvecklingsdagar och lov 

V 8 är det sportlov, v 13 är det påsklov 

Fritidshemmen har utvärderingsdag/planeringsdag fredagen den 28/5, fritidshemmen är 

öppna på morgonen men stängda på eftermiddagen. 

Skolan slutar fredagen den 11/6. Sommarlov från och med 14/6, läger i Bökhult för elever 

inskrivna på fritidshem planeras till v 24 och 25. Stängningsveckor för sommarfritids på 

annan skola är vecka 27-30.  

Covid -19 

Samhällsspridning pågår fortfarande följ myndigheters rekommendationer. Fortsatt gäller att 

inga vårdnadshavare får vistas i våra lokaler. Undantagsfall kan ske men beslutas och 

meddelas i så fall av skolan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 
0476-555 06    0476-555 02 
elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se 

 

mailto:elisabeth.linden@almhult.se
mailto:fredrik.ljung@almhult.se

