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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Äntligen är det dags för ett nytt läsår. Vi hoppas alla haft en skön ledighet och tycker att det 

ska bli roligt att börja skolan och på fritids igen. Vi hälsar särskilt alla nya elever välkomna till 

oss. 

Skolstart 

Den 17 augusti börjar det nya läsåret. Skolstart är kl 08.00. Mer information om skoltider får 

ni från era barns mentorer.  

Ni som följer med för att lämna era barn ber vi gå till respektive avdelning för både lämning 

och hämtning. Det vill vi för att undvika allt för många personer inne på skolan. 

Skolportalen 

På Älmhult kommuns hemsida hittar ni våra skolors hemsidor samt skolportalen, ni kommer 

dit genom att klicka här. På denna sida finns olika e-tjänster som är kopplade till skola och 

fritidshem. 

Besökare 

Vid besök på våra skolor ska det alltid anmälas på expeditionen, undantag gäller vid lämning 

och hämtning, utvecklingssamtal och föräldramöten. När du anmäler ditt besök får du en 

besöksbricka som du återlämnar på expeditionen efter ditt besök. 

 

Satsningar läsåret 22/23 

Under läsåret fortsätter vi med en del satsningar som vi haft tidigare år, samtidigt som vi har 

en del blir nytt. 

Vi fortsätter med en extra lärare på respektive av delning, åk 1-3 på Klöxhultsskolan för att 

kunna arbeta under andra arbetsformer och ge stöttning till elever med syfte att nå en ökad 

måluppfyllelse. Läxläsning för 1-5 på Klöxhult kommer fortsatt erbjudas efter skoltid och hela 

Montessoriskolan. För åk 6 på Klöxhult finns möjlighet att gå på läxhjälp på torsdag 

eftermiddag i direkt anslutning till skoldagens slut och innan bussarna går hem. För 4-6 på 

Klöxhult och Montessori kommer studiepasset att finnas kvar under skoltid. Studiepasset är 

https://www.almhult.se/forskolaskola/grundskola/grundskolorialmhult.1252.html


ett pass där eleverna kan arbeta ifatt eller arbeta med någon läxa som de behöver hjälp 

med.  

På Klöxhult F-3 kommer vi dessutom genomföra Skolverkets Läslyftet i syfte att utveckla 

elevernas läsande och skrivande i större utsträckning. 

Vi fortsätter med Trivselprogrammet vars syfte är att öka fysisk aktivitet och främja trygghet 

och trivsel. Dessa aktiviteter kommer i inledningsskedet att hållas på ett par raster/vecka.  

Under läsåret 22/23 kommer hela Klöxhultsskolan F-6 vara en VI-skola. Det innebär att vi tar 

emot lärarstudenter som läser en verksamhetsintegrerad lärarutbildning. Vi kommer därför 

ha studenter två dagar i veckan varannan vecka på plats utöver deras verksamhetsförlagda 

utbildning. 

Måltidsavdelningen  

Samtliga vårdnadshavare kommer i dagarna att få information via mejl från 

måltidsavdelningen. Bifogat med det mejlet finns en blankett där ni vårdnadshavare fyller i 

om ert barn har några födoämnesallergier samt om det finns behov av specialkost och/eller 

anpassade måltider. 

Personblad  

Ett personblad i pappersformat ska ha skickats, alternativt kommer skickas hem från 

respektive mentor under veckan. Vår förhoppning är att det ganska omgående kommer ett 

digitalt personblad som vi önskar att ni i så fall också fyller.  

 

Välkomna 

Vi hälsar alla varmt välkomna till Klöxhultsskolan & Montessoriskolan. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 
0476-555 06    0476-555 02 
elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se 
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