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Årets luciafirande gick av stapeln i vår nyinvigda aula. Vi fick dock in i det sista arbeta 
med att få ljus och ljud att fungera men allt blev klart i tid. För att få plats med skolans alla 
elever delade vi upp det på tre föreställningar. Dessutom blev det en fjärde föreställning 
eftersom vårt luciatåg tog en tur till Fruängsgården för att sjunga för de gamla där. 
!
Efter den stora Nobelfesten i Blå hallen förra veckan var det dags för våra elever i åk. 3 att 
tillsammans med Kulturskolan uppträda i Stadshuset under luciahelgen. De hade tränat in 
11 sånger som de framförde exemplariskt för en fullsatt publik. De fick beröm från flera 
håll över hur disciplinerade de var under träning och hur bra de sjöng. Vi är mycket stolta 
över deras insats och hoppas att det ska bli ett positivt minne för livet för alla elever, 
pedagoger och föräldrar som var med. 
!
Ledigheter 
Det är vanligt att föräldrar ber om ledigt för sina barn under skoltid för att åka utomlands. 
Arbetet i skolan kräver dock kontinuitet och samarbete varför vi vill att elever är här under 
skoltid. De har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är 
viktigt att de deltar i all skolundervisning. Därför är vi restriktiva till att bevilja ledigheter. 

Det kan finnas tungt vägande skäl för att ändå få ledigt varför vi gör en bedömning i varje 
enskilt fall. Under vårterminen då nationella prov genomförs i åk. 3, 6 och 9 kommer inga 
ledigheter att beviljas om inte tungt vägande skäl föreligger.  Då är det extra viktigt att 
eleverna får möjlighet att delta och visa sina kunskaper.

!
Kvarglömda kläder!
Saknar ni något klädesplagg därhemma är det ett bra tillfälle att ta sig en titt här på 
skolan. Börja på avdelningen/korridoren där ert barn går. Där finns tvättkorgar där vi 
samlar plagg som hamnat på avvägar. Utanför vaktmästeriet finns ett skåp där en del 
kläder hamnar eller utanför matsalen. Det brukar bli flera säckar fulla med kvarglömda 
kläder efter en termin vilket är känns onödigt. Det som inte blir hämtat läggs i vår källare 
för att efter läsårets slut skickas till någon hjälporganisation. 

Den 7/1 har vi studiedag men fritidshemmen och Klubben är öppna. Den ordinarie 
undervisningen startar 8/1.  

!
Till er alla från oss alla: God Jul och Gott Nytt År!
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