Elever och föräldrar
”Ja mé och Du mé – du mé och ja mé ..”
Känner Du igen strofen … från sång och dansleken?
En hel del av det som fokuserats kring i sociala medier och i media totalt sett under den
gångna hösten har präglats av mörka oacceptabla nutida och historiska händelser. Mitt i allt
det mörka kommer så advents och jultiden. En period som för oss i skolan innehåller en hel
del samlingar som ger ljus gemenskap och värme. Självklart vill jag nämna Luciafirandet,
adventssamlingen och om några dagar skall vi ha terminsavslutning. Den här typen av
samlingar är viktiga eftersom vi tillsammans skapar en positiv upplevelse där vi ser varandra
och där väldigt många elever är aktiva. Vi - känslan är viktig på en skola och jag skulle önska
att Ni föräldrar hade haft möjlighet att ta del av dessa positiva upplevelser inte bara på
sommaravslutningen.
Min upplevelse är att mitt i den ofta destruktiva värld som vi lever i så måste vi på alla
möjliga sätt ge våra barn ”pluspuffar”. Risken finns annars att barnens framtidstro
undermineras vilket vi tillsammans måste verka mot. Ett av skolans ledord är just framtidstro!
Vår förhoppning från skolan är att vi tillsammans, personal, elever och föräldrar spelar på
samma planhalva. Vi har en gemensam värdegrund som vi både måste stå för och försvara.
På den andra planhalvan är i så fall allt det destruktiva, nedbrytande som vi i en gemensam
värdegrund vill och skall motverka. Låt oss fokusera på att kunskapa för det goda, jämlika
och demokratiska samhället – Du mé och Ja mé!?
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 måndagen den 8 januari och vi läser enligt ordinarie schema.
Under vårterminen gäller följande terminstider och lovdagar:
VT-2018:

2018-01-08 – 2018-06-14

Lov/lovdagar:

2018-02-19 – 2018-02-23
2018-04-03 – 2018-04-06
2018-04-30
2018-05-11

(Sportlov)
(Påsklov)
(Klämdag)
(Klämdag)

Helgdagar:

2018-03-30
2018-04-02
2018-05-01
2018-05-10
2018-06-06

(Långfredag)
(Annandag påsk)
(Första maj)
(Kr.Himm.f)
(Sv.nat.dag)

Vårens studiedagar:

2018-01-15
2018-03-21
2018-05-25

Fritids stängt!!
Fritids öppet!
Fritids stängt!!

Lördagen den 21 april har vi för avsikt att genomföra Vårlördag på Lillgårdsskolan.
Kompledigt blir det den 27 april.
God Jul och Gott Nytt År
önskar personalgruppen genom
Kjell-Erik Sjöstedt

