Elever och föräldrar
Under detta läsår har vi på olika sätt planerat för att förbättra vår skola. Vi har snart genomfört
processen för att bygga till och förändra/förbättra när det gäller ventilation och värme i B-huset=
skollängan. Vi har dessutom byggt till en helt ny byggnad. Vi har med andra ord satsat på framtiden.
Bakom allt ligger planering och i någon mån fantasi. Men det måste även finnas en idé eller om man
så vill en vision bakom. Snart ser vi det slutgiltiga resultatet.
Allt detta är ändå tämligen meningslöst om inte byggnaderna fylls med liv och kunskapande. Vår idé
på Lillgårdsskolan är, förutom att vi har en temaprofilering, att vi även vill satsa på sång och musik.
Mycket som inte kan sägas bara med ord färgas och kan förstås på ett ibland bättre sätt genom sång
och musik. Vår kör på skolan består idag av ca 100 elever. Det är alltså halva skolan. Fantastiskt!
Med andra ord så vill vi ge uttryck för att hela kroppen skall vara med i lärandeprocesserna.
Björn Skifs sjunger i sången ”Vi bygger oss en båt” om att vi far runt på våran jord. Där får vi segla i
tid och rum och möta både historiska figurer och vandra på okänd mark. Perspektiven, vyerna och
kanske även insikterna vidgas genom upplevelser, fantasi och kunskapande.
STORT TACK alla Ni som bidragit med er tid och kraft på olika sätt. Tack för det praktiska arbete ni
har utfört. Tack för den tid ni har avsatt för nattvandring och sist men inte minst: Tack för stöd,
uppmuntran och konstruktivt menad kritik.
Nästa tillfälle att bidra med tid och kraft blir söndagen den 8 september kl. 14.00 – 17.00(ca). Då är
ni välkomna till en ny arbetsdag. Ta med fikakorg! (se Föräldraföreningens hemsida). Speciellt
välkomna är ni föräldrar och barn som kommer till oss för första gången! Tack för att Ni föräldrar
har valt att ge oss i personalgruppen förtroendet att vara följeslagare och ledsagare åt era barn på
kunskapandets resa under åren här på Lillgårdsskolan.
Ett speciellt Tack vill vi rikta till föräldraföreningens styrelse, Stiftelsens styrelse och sist men inte
minst ETT STORT TACK till alla ni barn, livet och framtiden finns inte utan er. Välkomna tillbaka i
höst igen! Till er i år 6 som lämnar oss vill vi säga Tack för vad ni har fått betyda för oss och lycka till
i sjuan.
Torsdagen den 15 augusti är Ni välkomna till Lillgårdsskolan igen för att börja ett nytt läsår. Glöm inte att ta
med sommaruppgiften! Vi börjar skoldagen kl. 08.00. Detta gäller alla elever. Samtliga slutar första skoldagen
efter att ha ätit lunch. Fritids är öppet.
Under läsåret gäller följande terminstider och lovdagar:
Skolans terminstider:

2019-08-15 – 2019-12-19
2020-01-07– 2020-06-11

Ht-2019
Vt-2020

Lov/lovdagar:

2019-10-28 – 2019-11-01
2020-02-17– 2020-02-21
2020-04-06 – 2020-04-09
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-21 – 05-22

(Höstlov)
(Sportlov)
(Påsklov)
(Ledig dag)
(1:a maj)
(Kr.Himm)

Höstens planerings/studiedagar:

2019-08-12
2019-10-23
2019-12-02
2020-01-14
2020-03-16
2020-05-29

Fritids stängt!!
Fritids öppet!
Fritids stängt!
Fritids stängt!
Fritids öppet!
Fritids stängt!

Vårens planerade studiedagar:

Obs!

Obs! Vårlördag är planerad till den 25/4 2020. Kompledigt ges måndagen den 4/5 2020.
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