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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn i åk 3 på Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Detta läsår och vårterminen är den sista för ditt på barn på lågstadiet på Klöxhultsskolan. 

Nästa läsår är det dags att börja mellanstadiet och i årskurs 4.  

Inför mellanstadiet är det lite förändringar. Fler lärare, nya lokaler och ny klass. I vanliga fall 

bjuder vi in till ett föräldramöte inför åk 4 men på grund av rådande situation skickas istället 

detta informationsbrev där ni får veta lite om klassindelning samt om de nationella prov som 

kommer genomföras under våren. 

Nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och matematik åk 3.  

Nationella prov genomförs i grundskolans årskurs 3. Proven ska stödja en likvärdig 

bedömning av elevens kunskaper samt ge läraren stöd vid bedömning av elevens kunskaper 

enligt de kunskapskrav som finns i kursplanerna. Med i detta utskick finns mer information 

kring nationella proven från skolverket till dig som vårdnadshavare. Bifogat finns också 

exempel på innehåll i ett nationellt prov.  

Klassindelning inför årskurs 4 

Inför mellanstadiet skapar vi på Klöxhultsskolan nya klasser. Anledningen till detta är 

egentligen flera. Dels ser vi att det är bra att bryta vissa mönster samt att nya konstellationer 

och relationer kan byggas. Vi har positiva erfarenheter av att bilda nya klasser inför 

mellanstadiet. 

När vi bildar nya klasser eftersträvar vi så jämna grupper som möjligt samtidigt som vi tittar 

på samtliga elevers behov. Vi strävar också efter att det är mentorerna i nuvarande årskurs 6 

som tar över blivande årskurs 4. 

Vid klassbildning utgår vi från faktorer som kunskapsnivå, sociala relationer och stödbehov.  

Vi arbetar inte utifrån principen att man får önska kompisar till de nya klasserna. Vid 

bildandet av nya klasser bidrar lärare, rektorer, fritidspersonal samt skolans elevhälsoteam 

med sin samlade kompetens och kunskap om eleverna.  

När klasserna är klara kommer eleverna få träffas, se sitt nya klassrum samt träffa sin nya 

mentor. 
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Vi vet att det kan ta tid för en klass att sätta sig, därför finns också trivselfrämjande aktiviteter 

inplanerade under höstterminen, bland annat en uppstartsdag i samband med skolstart.  

Information om de nya klasserna skickas ut under v 22. 

 

 

Fredrik Ljung, rektor F-3   Elisabeth Lindén, rektor 4-6 
0476-555 02    0476-555 06   
fredrik.ljung@almhult.se   elisabeth.linden@almhult.se 

 

mailto:fredrik.ljung@almhult.se

