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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Nytt år och ny termin. För oss på Montessoriskolan och Klöxhultsskolan känns det bra att 

terminen startar upp på plats i skolan. Vi hoppas verkligen att det kan fortsätta vara så och 

att pandemin så småningom planar ut. Till dess vill vi fortsatt göra alla uppmärksamma på att 

följa de riktlinjer som finns. 

Skolinspektionens skolenkät 

Under januari kommer ni vårdnadshavare ges möjlighet att svara på en enkät från 

skolinspektionen, här har ni som vårdnadshavare möjlighet att delge synpunkter om skolan. 

Enkäten går ut till vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt åk 1-9. I grundskolan 

kommer dessutom elever i åk 5 och åk 9 besvara enkäten. Vi är tacksamma om ni genomför 

enkäten som tar ca 5-10 min då den blir en del i utbildningsförvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete. Länk och kod till enkäten kommer under januari månad. 

Ombyte i samband med idrottsundervisning 

Under hösten har vi undvikit ombyte i samband med idrottsundervisning. Detta har handlat 

om att undvika trängsel i våra omklädningsrum. Vår idrottshall är en undervisningssal där 

lektioner schemaläggs i stor utsträckning. För att undvika att måluppfyllelsen påverkas har vi 

beslutat att elever i åk 3-6 kommer duscha och byta om efter idrottslektionerna. De dagar 

eleverna har idrott vill vi att de kommer ombytta till skolan men duschar och byter om efter 

lektionen. På så sätt kan ombytta elever gå direkt in till lektionen och vi undviker trängsel i 

omklädningsrummen. Det här gäller från och med 25/1. Vid ändrade förutsättningar eller 

riktlinjer informerar vi om detta. 

Föräldramöten och utvecklingssamtal 

Under vårterminen kommer utvecklingssamtal hållas digitalt. Det samma gäller i de fall 

föräldramöten hålls. Ni som har barn i åk 3 kommer få information kring klassbildandet inför 

åk 4 via informationsbrev. Här kommer ni också få veta lite om hur nationella prov går till. 

Normalt sett brukar vi ha ett föräldramöte för samtliga vårdnadshavare i åk 3 under 
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vårterminen men så blir det alltså inte i år. För elever i åk 6 har skolverket beslutat att inga 

nationella prov ska genomföras under våren. Däremot kan det vara så att det genomförs 

gamla nationella prov eller andra nationella bedömningsstöd för att vi på skolan ska få ett 

underlag och samlad bild av elevernas kunskaper. 
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