Nytt läsår 2018/2019

Personal

Välkomna tillbaka! Hoppas att alla har haft
en härlig sommar!

Förskola, med de yngsta barnen på Nyckelpigan
arbetar Lisa, Vivi, Anna, Eva, Reem och Maria. Susanne slutar och kommer att välja en ny yrkesbana. Vi önskar Susanne Lycka till! På Fjärilen arbetar Eugenia, Yvonne, Lima, Reem, Malin och
Qing. I förskoleklass Madelene, Malin och vissa
dagar Qing. På fritids Dennis, Madelene, Caroline,
Frida och Anton. I åk 1 är Gunilla och Karin klasslärare, åk 2 Johanna, åk 3 Victoria och åk 4-6
Therese och Anna. På förmiddagarna är Dennis,
Anton och Frida resurser på skolan. De planerar
även rastaktiviteter och Dennis ansvarar för idrott
för åk 1-3.

Skolutveckling
Digital kompetens och programmering,
läroplan och kursplansändringar.
Utvecklingsarbetet under läsåret kommer mycket
att handla om hur vi i praktiken ska få arbetet
med digitalisering att gå som en röd tråd genom
hela skolan från förskola till skola. En ny reviderad
läroplan för förskolan håller på att utarbetas där
man troligtvis kommer att skriva in krav på hur
barnen ska förberedas för ett ökat digitaliserat
samhälle. Skolverket lämnade i våras ett förslag
till reviderad läroplan för förskolan till regeringen
som fortfarande bereder förslaget. Det innebär att
förändringarna i läroplanen för förskolan är planerad att träda i kraft till hösten 2019. Förskoleklassen blir obligatorisk från hösten 2018. Vi har nu
skolplikt från 6 års ålder. Förskoleklassen och Fritidshemmet har ju en egen del i läroplanen där
man skrivit in om arbetet med digitalisering. I
grundskolan har vi förändringar i våra kursplaner
om det digitala arbetet som är obligatoriskt att arbeta med från i höst. Alla elever på Lindängen i åk
4-6, kommer från och med i höst att få en egen
dator. Mer info om detta får berörda föräldrar och
elever.

Säkerhetsbesiktning av lekplats
Weland Stål, vår hyresvärd, har anlitat en besiktningsman som under sommaren har besiktigat vår
lekplats. På gården pågår nu åtgärder av varierande slag. Tyvärr har gården i sommar utsatts för
skadegörelse och fotbollsspel, pingisbord, bänkar
mm är delvis sönder. Även detta kommer att åtgärdas/lagas. Vi ska också få hjälp att rita upp
nya king out rutor och hopphagar.

Montessori Lindängen firar 25 år!
Verksamheten startade 1993! Det firar vi den 29
augusti med start kl. 17, då har vi kick off med
25 års fest. Välkomna! Brukarrådet och vi lärare
planerar lite festligheter. Kom gärna med förslag
till Brukarrådet eller till oss i personalen! Brukarrådet har möte måndag den 20 augusti kl. 18. Mer
info kommer!

Mat
I köket arbetar vår kock Martin tillsammans med
Caroline. Matsedeln finns på skolans hemsida. Vi
följer Livsmedelsverkets rekommendationer för

mat i förskola/skola. Har ni frågor eller synpunkter om mat kan ni maila vår kock på
kok@montessoriulricehamn.se . Kom även ihåg
att skolbarn som inte har fritids kan köpa frukost
för 10 kr hos Martin. Vi vill gärna att barnen köper ett 10 kort för 100 kr som man tar med när
man vill äta. Frukost serveras kl. 7.30-8.00.

Läsårstider
Hösttermin

Vårtermin

2018-08-22—2018-12-21

2019-01-08—2019-06-13
(planerar avslutning på kvällen den 13 juni)

Lovdagar
• Fredag 28 september
• Måndag 29 oktober till fredag 2 november (v
44)

Lovdagar
• Måndag 11 februari-fredag 15 februari (v 7)
• Måndag 4 mars ( v 10)
• Måndag 15 april- måndag 22 april (v 16)
• Onsdag 1 maj (v. 18)
• Onsdag 22 maj (v 21)
• Torsdag 30 maj- fredag 31 maj (v. 22)
• Torsdag 6 juni-fredag 7 juni ( v. 23)

Välkomna tillbaka!
Kom gärna med första skoldagen den 22 augusti! Då hoppas vi även att ha schemat klart!
Vi startar som vanligt kl. 8.00!

Sommarhälsningar

Gunilla Jacobsson
Rektor/förskolechef

