Elever, föräldrar och kollegor!
Vilken annorlunda, märklig, konstig och svår vår vi har. Det känns som om en våt filt har lagt sig som
ett täcke över världen. Med musikspråk skulle man kunna säga att det har satts en sordin på
instrumenten så att tonerna inte kan klinga riktigt som vanligt. Avslutningen blir annorlunda, som ni
redan vet – ja det är mycket som är annorlunda. Trots allt ser vi ändå framåt!
I fortsättningen kommer inte jag att vara med och forma framtiden på Lillgårdsskolan. Däremot
kommer andra ”spelare” in på arenan. Nya instrument och röster kommer att klinga och kunskapandet
på Lillgårdsskolan fortsätter då att utvecklas. Det viktigaste är ju faktiskt inte i första hand vem utan
att det finns individer som vill ta fortsatt ansvar både som anställda och ideella medarbetare.
När jag blickar tillbaka kan jag konstatera att det har hänt otroligt mycket under åren. Vi har både
lyckats och ibland misslyckats med vårt uppdrag att kunskapa så att eleverna växer till i kunskap och
bildning. Glädje över tillfredsställande framgång har blandats med frustration vid motgångar och
svårigheter. Både nu och då tänker jag att skolan definitivt är en spegling av samhället och människans
komplexitet.
Inom pedagogiken studeras människors lärande och kunskapande. Dessutom det samspel och den
kommunikation som uppstår i möten mellan människor. Förhoppningsvis kan skolans fortsatta
samspel med er föräldrar ge barnen en plattform att stå på när de ska möta en framtid som är full av
både svårigheter och möjligheter. Vårt gemensamma ansvar i skolan och hemmet är att ge tillväxt i det
inre. Upplevelse av sammanhang – en äng av mångfald där vårt språk, våra uttryckssätt, vår kreativitet
och våra liv utvecklas.
Med den lilla funderingen vill jag tacka för mig och önska ER alla många goda kunskapande år på
Lillgårdsskolan!
Möjlighet till gemenskap och ansvarstagande ges här:
Välkomna till en ny arbetsdag med preliminärt datum den 6/9 kl 14-17. Speciellt välkomna är ni
föräldrar som kommer till oss för första gången i höst. Ta med trädgårdsredskap och fikakorg.
Ännu en gång vill vi rikta ett STORT TACK till alla er barn, vad vore livet och framtiden utan Er?
Nästan ingenting ... Välkomna tillbaka i höst igen!
Ett STORT TACK även till de olika styrelserna – hur skulle vi klara oss utan er?
Till er i år 6 som lämnar oss vill vi säga Tack och Lycka till i sjuan!
Tack Linda(skolsköterska), Johanna B(lärare), och Hanna E(resurspedagog) Lycka till i det nya!
Onsdagen den 19 augusti är Ni välkomna till Lillgårdsskolan igen för att starta ett nytt läsår.
Vi börjar skoldagen kl. 08.00. Detta gäller alla elever. Samtliga elever slutar första skoldagen efter
att ha ätit lunch. Fritids är öppet.
Skolans terminstider:

2020-08-19 – 2020-12-22
2021-01-07 – 2021-06-10

Hösttermin
Vårtermin

Lov/lovdagar:

2020-10-26 – 2020-10-30
2021-02-22 – 2021-02-26
2021-04-06 – 2021-04-09
2021-05-14

Höstlov
Sportlov
Påsklov
Lovdag

Ht. 2020 studiedagar:

2020-08-17
2020-10-20
2020-11-30
2021-01-12
2021-03-22
2021-05-28

Vt. 2021studiedagar:

fritids stängt
fritids öppet
fritids stängt
fritids stängt
fritids öppet
fritids stängt

Sommarhälsningar och tack för den tid som vi fick tillsammans på Lillgårdsskolan!

Kjell-Erik Sjöstedt

