Elever, föräldrar och kollegor!
I skrivande stund har jag varit med om ännu ett lussefirande på skolan. Återigen imponeras
jag av vilka kunskaper eleverna har. Framträdandet i sig är vackert och stämningsfullt. Så
gott som alla i lussetåget kan texterna utantill och sjunger med av hjärtans fröjd. Alla i år 1
och år 4 går in för sin uppgift och tar den på lagom stort allvar. Publiken deltar i tystnad och
med fokus på sina kamrater som ger oss andra denna fina stund tillsammans. Samlingar av
denna typ är kort sagt väldigt betydelsefulla. Många förmågor tränas och vi utvecklar ett
kunskapande tillsammans. På samma sätt skulle jag kunna återge samlingarna vi hade i
Vidingsjökyrkan som då ”roddades” av eleverna i år 3. Stämningsfullt, vackert och
fantastiskt fint och bra. Samlingar av denna art är även viktiga för att skapa vi-känsla i en
gemensam positiv upplevelse.
Jag tror inte att jag behöver argumentera mer för detta men hoppas samtidigt att traditioner
av detta slag skall kunna upplevas som betydelsefulla och värda att bevara även i framtiden.
Adventskalendern i år tar upp ett problem: Tomtens popularitet har minskat eftersom allt fler
barn har slutat tro på tomten. För varje barn som slutar tro lyser lyktan som håller
tomtevärlden levande allt svagare. Om denna lykta slocknar hoppas i alla fall undertecknad
att det finns andra ”lyktor” som fortsätter att lysa upp tillvaron i mörkret både rent
bokstavligt och bildlikt. Lussefirandet och sannolikt även elevernas ”julstory” i samband med
vår julavslutning på torsdag är exempel på ”lyktor” som förhoppningsvis fortsätter att ge ett
varmt återsken många år framåt i tiden. ”Snart kommer Tomten” – eller… ja vad tror Du?
Ett nytt spännande år ligger framför oss – och när det nu är dags att avsluta terminen och det gamla
året vill vi liksom tidigare år säga:
Från oss alla till ER alla – TACK för den termin och det år som gått!
Vårterminen börjar tisdagen den 7 januari och vi läser enligt ordinarie schema.
Under vårterminen gäller följande terminstider och lovdagar:
VT-2020:

2020-01-07 – 2020-06-11

Lov/lovdagar:

2020-02-17-- 2020-02-21
2020-04-06 – 2020-04-09
2020-04-13
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-21 – 05-22

(Sportlov)
(Påsklov)
(Annandag Påsk)
(Ledig dag)
(1:a maj)
(Kr.Himm.f)

Vårens studiedagar:

2020-01-14
2020-03-16
2020-05-29

Fritids stängt!!
Fritids öppet!
Fritids stängt!!
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