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Informationsbrev till vårdnadshavare med Klöxhultsskolan. 

Hej! 

I förra informationsbrevet vi skickade skrev vi att hösten började gå mot sitt slut och att vi 

närmade oss vintern. Någon vinter blev det väl knappast. Nu får vi ta sikte på våren istället. 

Vi passar på, återigen, att uppmana er att ta hänsyn till och följa de trafikregler som gäller på 

vår parkeringsplats. Trafiksituationen har blivit bättre men vi ser fortfarande att en del utav er 

parkerar i vår av- och påstigningszon. Här släpper du av ditt barn, parkerar gör du i befintliga 

parkeringsrutor. Vi vill dessutom påminna om att använda övergångsstället när ni går från 

parkeringen in till skolan. Det är många bilar i rörelse och fortfarande mörkt på morgonen, 

tänk på säkerheten.  

 

Renovering 

Vår renovering är i full gång, det märks en stor skillnad där det är klart. Vi har en god dialog 

med hanterverkarna som också berömmer våra barn. Vi vet att det fortsatt kommer kunna 

upplevas som rörigt men resultatet blir bra. Det är såväl korridorer som klassrum och 

toaletter som får en uppfräschning.  

 

På gång 

Samtidigt som läsåret rullar på med bland annat Nationella Prov för årskurs 3 & årskurs 6 

blickar vi framåt mot nästa läsår. Vi förbereder för att ta emot nya elever i förskoleklass. Vi 

arbetar också med klassindelning för elever som börjar i årskurs 4 samt för de elever som 

lämnar oss efter årskurs 6 så att deras övergång till högstadiet blir så bra som möjligt. Det 

börjar även bli dags för eleverna i årskurs 5 att göra sitt språkval inför höstterminen. 

När det gäller Nationella Prov kommer det rättningsdagar framöver vilket kan innebära att det 

blir lite vikarier i klasserna. 

Vi har under början av terminen samlat eleverna från årskurs 3-6 för att prata om språkbruk, 

källkritik, skojbråk och toalettvett bland annat. Detta handlar om vilka förväntningar vi har på 

eleverna kring hur man är och bemöter varandra. Det kan vara läge att prata om sådant 

hemma också som förälder. Tillsammans kan vi göra en bra och trivsam skola ännu bättre. 

 

Kompetensutvecklingsdagar 

Den 24/3 samt 14/4 har lärarna kompetensutvecklingsdagar. Eleverna går då inte i skola 

men våra fritidshem har öppet.  

 

Information från Klöxhultsskolan föräldraförening 

Är du vårdnadshavare till ett barn på Klöxhultsskolan och vill engagera dig i vår 

föräldraförening?  

Då är du hjärtligt välkommen på våra möten där vi en till två gånger per termin träffar 

rektorerna och tar upp frågor som är viktiga för barnens skolgång.  

Det är en möjlighet att påverka och få en bättre insikt i skolans verksamhet.  

Nästa möte: tisdagen den 21/4 kl. 17:00 i Klöxhultsskolans personalrum. Välkommen! 



Vill du hamna på vår maillista och få information om när vi har våra möten? Skicka ett mail till 

asa.ottosson79@gmail.com. Det är också möjligt att maila frågor som du vill att vi tar upp på 

mötena.  

 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Lindén, rektor  

0476-555 06 

elisabeth.linden@almhult.se 

Fredrik Ljung, rektor 

0476-555 02 

fredrik.ljung@almhult.se  
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