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Även läsåret 2021 - 2022 har till stora delar präglats av pandemin, med en kulmen i slutet av januari. 

Under några dagar var nästan hälften av skolans elever och personal hemma i karantän eller med 

symtom. Stort tack till er föräldrar som höll oss uppdaterade om bekräftad covid-19 och 

hushållskarantän! Det möjliggjorde att vi kunde fatta beslut grundade på fakta.  

Det har sedan varit fantastiskt glädjande att få uppleva en återgång till en vardag som nästan är som 

den var innan pandemin startade. Tänk att vi kunde genomföra både Vårlördag och samlas till 

skolavslutning med elevernas familjer på plats! Härligt. 

Framtiden tillhör barnen. I en tid som präglas av oro för säkerhet, hälsa och klimat tänker jag på ett 

av Lillgårdsskolans ledord. Framtidstro. Vi ska fortsätta vara en kunskapande skola och stärka 

eleverna i deras framtidstro. Jag menar att det är ett av våra viktigaste uppdrag. 

Under kommande läsår hoppas jag att vi ska påbörja planering av ett 30års- jubileum för 

Lillgårdsskolan som fristående skola under läsåret 2023 - 2024. Skolans styrelser och personalen 

kommer träffas 1 december för att fånga upp goda idéer. Nu i juli är det 30 år sedan en grupp 

föräldrar fick Skolverkets godkännande att starta Lillgårdsskolan som fristående skola. Skolstart blev 

det sedan i augusti 1993.  

Ett stort tack till alla engagerade föräldrar. Era insatser under året är guld värda. Ett stort tack också 

till Lillgårdsskolans personalgrupp för ett gott arbete. Våra härliga elever önskar jag ett skönt och 

roligt sommarlov. Årets sexor önskas lycka till på sina nya skolor till hösten. 

Höstterminen startar onsdag 17 augusti. Skoldagen börjar kl.8.00 som vanligt och slutar efter 

skollunchen då fritids tar över för de som har fritidsplats. 

 

 

Läsårstider 2022/ 2023  
Höstterminen 2022: 17aug. – 20 dec. 
Höstlov: 31 okt. – 4 nov. 
Vårterminen 2023: 9 jan. – 15 juni 
Sportlov: 20 feb. – 24 feb. 
Påsklov: 11 april – 14 april 
Klämdagar: 19 maj, 5 juni 

Studiedagar 
2022-08-15Fritids stängt 
2022-10-11 Fritids öppet  
2022-11-21 Fritids stängt 
2023-01-09 Fritids stängt 
2023-03-21 Fritids öppet 
2023-05-26 Fritids stängt 

 
Vi planerar för Vårlördag den 6 maj 2023 

Avslutningsvis önskar jag dig en riktigt skön sommar! 

Thomas Ahola, rektor 

 


