Sommarbrev
Läsåret 2020-2021, ett skolår vi sent ska glömma, går mot sitt slut.
Jag vill tacka er föräldrar som hållit sjuka barn hemma, hämtat och lämnat utomhus, kort
sagt samarbetat med oss i skolan och på fritids. Allt i syfte att värna varandras hälsa.
Till mina kollegor på skolan vill jag rikta ett tack för att ni visat varandra hänsyn, ställt om och
hittat lösningar när vi inte har kunnat träffas som vi vill och önskar. Vi har klarat läsåret
tillsammans utan att drabbas av stor personalfrånvaro.
Våra elever ska ha ett stort tack. Ni har följt de vuxnas anvisningar, tvättat och spritat händer
och fortsatt vara de härliga elever ni är. Nu får ni sommarlov, ha det skönt!
Våra sexor går vidare mot nya äventyr på olika skolor, jag önskar er all lycka i framtiden!
Årets tema, Våga vara, har för mig handlat mycket om att våga vara det bästa man kan bli.
Varje dag utvecklas vi och lär, gammal som ung. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande
tema till kommande läsår. Sommaruppgiften är utdelad, den ger en ledtråd till vad temat ska
handla om. Det ska bli spännande att se vad våra elever har med sig tillbaka i augusti.
Eleverna hälsas välkomna tillbaka till skolan måndag 16 augusti. Skoldagen börjar kl.8.00
som vanligt och slutar efter skollunchen då fritids tar över för de som har fritidsplats.

Läsårstider 2021/ 2022
Höstterminen 2021: 16 augusti – 22 december
Höstlov: 1 november – 5 november
Vårterminen 2022: 10 januari – 9 juni
Sportlov: 21 feb. – 25 feb.
Påsklov: 11 april – 14 april
Klämdag: 27 maj

Studiedagar
2021-08-12 Fritids stängt
2021-10-12 Fritids öppet
2021-11-22 Fritids stängt
2022-01-10 Fritids stängt
2022-03-22 Fritids öppet
2022-05-20 Fritids stängt

Avslutningsvis önskar jag dig en riktigt skön sommar!
Thomas Ahola, rektor
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