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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Snart är det dags för ett efterlängtat sommarlov för de flesta av oss. Många av våra elever är 

med på Bökhultslägret innan det blir sommarlov på riktig och en del är på sommarfritids på 

Elmeskolan. Oavsett när sommarledigheten kommer hoppas vi att alla får njuta av en skön 

sommar med välförtjänt vila. Från skolans sida vill vi slå ett extra slag för sommarlovsboken, 

att hålla igång läsning under sommaren betyder mycket. 

Skolavslutning 

Den 11 juni är det skolavslutning. Eleverna slutar kl. 11.00 och bussar går hem 11.10.  

OBS! Inga fritidsbussar denna dag!  

Av förklarliga skäl ser även skolavslutningen annorlunda ut mot hur det sett ut tidigare 

genom åren. Klasserna kommer ha avslut på lite olika sätt men för alla gäller att det sker 

utan vårdnadshavares närvaro. 

Bökhultsläger och sommarfritids 

Vecka 24 - 25 är det dags för vårt uppskattade fritidsläger i Bökhult. Vi hoppas på fina dagar 

och hög trivselfaktor.  

Vecka 26 – 27 har vi fritidsverksamhet på Klöxhultsskolan, beroende på barnantal kan 

sammanslagning mellan avdelningar ske, fråga er avdelning om hur de ska göra. 

Vecka 28 – 31 är det sommarfritids på Elmeskolan. 

Måndagen den 9/8 och tisdagen den 10/8 har vi gemensamma planeringsdagar. Fritids 

öppnar igen 11/8 då vi också välkomnar elever till våra nya förskoleklasser. 

Kontaktuppgifter vårdnadshavare 

Vi vill be er alla vårdnadshavare att uppdatera era kontaktuppgifter inför kommande läsår. Vi 

får inte sällan e-post i retur med meddelande om att mailadressen inte används längre. För 

att kunna ta del av olika utskick från skolan är det viktigt att de uppgifter ni lämnar till skolan 

är korrekt och uppdaterade. 

 

 



Betyg årskurs 6 

Terminsbetyget för vårterminen 2021 kommer skickas hem till eleverna i årskurs 6 med post. 

Dessa skickas från skolan tisdagen den 15/6. Förhoppningsvis ska dessa komma fram till er 

under vecka 24. 

Skolstart läsåret 21/22 

Skolstart för kommande läsår är 16/8 kl 08.00. Fritids öppnar 11/8 på Klöxhultsskolan för de 

som är i behov av det. Då hälsar vi även våra nya elever i förskoleklass välkomna. 

Även om det ser ljusare ut med pågående pandemi utgår vi ifrån att vi startar upp på samma 

sätt som vi avslutar detta läsår. Detta innebär att all lämning och hämtning sker utomhus, det 

är alltså fortsättningsvis endast elever och personal som får vara i skolbyggnaden. 

 

Tack 

Detta läsår har, precis som delar av föregående, stundtals varit utmanande med restriktioner 

och förhållningssätt som vi normalt sätt inte är vana vid. Vi vill rikta ett tack för den förståelse 

ni vårdnadshavare visat och tacka för ett gott samarbete under läsåret även om det stundtals 

varit svårare med kommunikation då de personliga mötena inte blivit så många.  

Även våra elever har visat stor förståelse för de förändringar vi behövt göra i verksamheten. 

Det har stundtals varit både utmanande och påfrestande för många av oss.  

Vi är oerhört stolta och tacksamma för vår verksamhet och alla våra medarbetare som gjort 

ett fantastiskt arbete under läsåret. 

 

 

 

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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