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Sommarhälsning
Så har då ännu ett händelserikt, utmanande och lärorikt läsår gått mot sitt
slut… Elever och lärare har verkligen kämpat och satsat under detta
läsår, för att lära och utvecklas så långt som möjligt. Vi har arbetat med
vår vision som grund för allt arbete – barn och vuxna ska känna sig
trygga, må bra och ha lust att lära. Hoppas verkligen att alla får njuta av
ett långt och härligt sommarlov!

Tack alla föräldrar för samarbete under året och att vi får förvalta det bästa Ni har; Era barn!
Tack också för all visad förståelse under perioden som följt (och fortfarande pågår) efter
branden i fritidsbyggnaden. Vi vill även rikta ett stort tack till Lokala styrelsen som med nya
föräldrarepresentanter gått in med stort engagemang under året, och särskilt Jenny
Henriksson, som tog sig an uppgiften som ordförande.

Viktig information inför skolavslutningen den 13 juni, nästa läsårs uppstart samt läsårstider
och datum för studiedagar m.m finns bifogat detta sommarbrev. Vi vill även ge er lite
information kring hur vi planerar för nästa läsårs organisation (med viss reservation för
förändringar pga omständigheter vi inte kan förutse nu). Ekhagsskolan är en växande skola,
och till nästa läsår tar vi återigen emot tre nya förskoleklasser.

Väl mött till vårterminens skolavslutning!
Vi passar på att önska alla elever som slutar åk 6 lycka till – och er andra
hälsar vi varmt välkomna tillbaka efter sommaren!

Sommarhälsningar
Kerstin Tibbelin, rektor

Malin Hübsch, bitr rektor
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Information till vårdnadshavare och elever

Vi avslutar läsåret fredag 13 juni, med skolavslutning både i klassrummet och i Ekhagsskyrkan Välkomna!
08.00
09.00
09.00
10.00

Årskurs 4 och 5 avslutning i kyrkan med efterföljande samling i klassrummet. De elever i
åk 4 och 5 som är med i skolkör stannar kvar i kyrkan och kommer till klassrummet ca
09:20.
Årskurs 6 samt grundsärskola spår 1 avslutning i kyrkan. Åk 6 samlas därefter med
föräldrar och lärare i lilla matsalen.
Förskoleklass och årskurs 1 samling i klassrummet och går 09:55 till kyrkan.
Årskurs 2 och 3 samling i klassrummet och går klockan 10.55 till kyrkan.

Alla föräldrar och syskon hälsas återigen välkomna vid höstterminens skolstart –
tisdag 19 augusti, 2014!
Grundsärskolan börjar 09.00 och slutar 12.30.
Förskoleklassen börjar 09.00 och slutar 11.00.
Årskurserna 1-6 börjar 09.00 och slutar 13.00

Skolledning hälsar alla välkomna till ett
nytt läsår på skolgården kl.10.00

Skollunch serveras, dock ej för förskoleklasserna. Från och med 20 augusti läser alla elever, F-6 samt
grundsärskola, enligt schema.
Läsåret 2014/2015
Höstterminen: 2014-08-19 – 2014-12-19
Vårterminen: 2015-01-07 – 2015-06-12
Lovdagar:

V.44 (höstlov)
V.7 (sportlov)
v.15 (påsklov)
15 maj

Studiedagar/Stängdagar 2014/2015
14-08-12 All verksamhet stängd hel dag. Vårdnadshavare med barn på fritids får särskild info.
14-09-25
14-11-19
15-01-30 All verksamhet stängd hel dag
15-03-30
15-05-18

Kerstin Tibbelin
Rektor

Malin Hübsch
Bitr rektor

Organisation Läsår 14/15
I de fall arbetslagens personalsammansättning ändras anges specifika namn, i övrigt gäller samma arbetslag
som innevarande läsår.

F-klass
Till hösten tar vi emot 52 nya elever. Det innebär att det även fortsättningsvis blir 3 förskoleklasser,
Eken, Boken och Kastanjen. Där arbetar förskollärare och fritidspedagoger i samma arbetslag som
innevarande läsår. De nya eleverna med vårdnadshavare får särskild information kring överskolning,
grupper och inbjudan till föräldramöte.
Åk 1
Nuvarande förskoleklasser blir åk 1A, 1B och 1C med ansvariga klasslärare Lina Hedell (A), Åsa
Sjöberg (B), Helen Johannesson (C) samt ytterligare en vakant.
Fritids F-1
Fritidsavdelningarna kommer fortsätta vara Eken, Boken och Kastanjen med samma fritidspedagoger
och förskollärare som innevarande läsår.
Åk 2
Eleverna kommer ”flytta upp” en våning tillsammans med sina nuvarande tre lärare. Alla elever
kommer stå på samma klasslista och gemensamt kommer de ha tillgång till två klassrum (nuvarande
åk 6´s klassrum). Varje elev kommer ha en hemvist, men gruppers sammansättning kan komma att
variera utefter lärarnas planering av undervisningen. Vilken hemvist varje elev får, kommer meddelas
genom lärarna.
Åk 3
Klasserna är desamma som innevarande läsår, och de är kvar med sina nuvarande lärare i samma
lokaler.
Åk 4
Eleverna i åk 4 kommer stå på samma klasslista och får 3 samlade klassrum i matsalsbyggnaden för att
tas emot av ett arbetslag bestående av: Helena Isén, Ola Martinsson, Stina Andersson och Marie
Sundberg. Arbetslaget organiserar och planerar hemvist och gruppsammansättningar utifrån
undervisningen.
Åk 5
Åk 5 flyttar till klassrum som nuvarande 3B och 3C är i. Arbetslag: Mats Nilsson, Åsa Eskilsson och
Bengt Herkel.
Åk 6
Klasserna är desamma som innevarande läsår, i samma lokaler (samt ett ytterligare klassrum i
anslutning till nuvarande) och med samma lärare i arbetslaget.
Fritids 2-6
Fritidsavdelningarna kommer ha tillgång till samma lokaler och lärararbetslag som innevarande läsår
och verksamheten kommer planeras och organiseras utifrån de elever som är inskrivna på fritids.
Grundsärskola
Grundsärskolan kommer enbart finnas i den del av matsalsbyggnaden som spår 2 förfogar över idag.
Totalt kommer vi ha 8 elever inom Ekhagens grundsärskola, arbetslaget består av personal med
pedagoger och elevassistenter.
___________________________________________________________________________
Denna information syftar till att ge er en viss överblick kring kommande läsårs organisation (med viss
reservation för förändringar pga omständigheter vi inte kan förutse nu). Mer specifik och detaljerad information
kommer naturligtvis ges till berörda, av resp arbetslag för de olika klasserna och verksamheterna.

