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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och
Klöxhultsskolan.
Hej!
Vi vill med detta infobrev uppdatera är om läget på våra skolenheter. Som ni säkerligen
förstått har vi, liksom många andra verksamheter, haft en hög frånvaro. Både elever och
personal har varit borta i en utsträckning vi inte tidigare varit med om. Detta innebär att ditt
barn ibland möter vikarier.
Trots den höga frånvaron har vi lyckats hålla igång skola och fritids. Detta har vi lyckats med
tack vare en helt fantastisk personalstyrka som varje dag ställer om och ställer upp för våra
elever och sina kollegor.
Vi hoppas att vi har den värsta tiden bakom oss men säkert är det så att vi fortsatt kommer
ha en hög andel frånvaro.
Om ni har barn hemma är det helt ok att hämta ut datorer, efter ifyllt låneavtal som mentorer
har, samt läromedel. Det går bra att hämta ut vid skolans expedition, meddela mentor vilket
material och när ni hämtar.
Sportlov
Samtliga fritidshem har skickat eller kommer skicka ut information kring sportlovet samt
elevernas eventuella ledighet under lovet. Det är viktigt att ni anger era barn närvaro så att vi
kan bemanna och beställa mat på ett riktigt sätt.
Skoltempen
Under v 3-5 genomför vi skoltempen, en enkät kring hur elever uppfattar sin skoldag och
skolgång. Den är ett viktigt verktyg i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Nuvarande område i vårt
årshjul för systematiskt kvalitetsarbete är samverkan, inflytande & delaktighet, med betoning
på delaktighet.
Elevråd
På våra skolor har vi elevråd där olika frågor diskuteras, elevråden består av representanter
från samtliga klasser. Elevråden är uppdelade mellan stadierna. Klassrepresentanternas
uppgift är att föra sin klass talan upp till elevrådet. På det senast elevrådet på mellanstadiet
var utbildningsnämndens ordförande Tomas Harrysson inbjuden, fokus på detta möte var

vårt skolbibliotek, en fråga som diskuterades mycket var avsaknaden av skolbibliotekarie på
plats och vilka konsekvenser det medför för eleverna. En fråga som eleverna drivit genom
elevrådet är önskemål om duschväggar i omklädningsrum. Dessa är nu på plats och vi
hoppas att eleverna känner sig mer bekväma. Även den planerade äventyrsbanan på
skolgården är framröstad i elevrådet på lågstadiet. Vi hoppas den kommer på plats under
tidig vår.
På gång
Sportlov v 8.
Kompetensutvecklingsdag 16/3, skola stängd men fritids öppet.

Med vänliga hälsningar
Elisabeth Lindén, rektor
0476-555 06
elisabeth.linden@almhult.se

Fredrik Ljung, rektor
0476-555 02
fredrik.ljung@almhult.se

