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Julbrev från skolledningen 

 

Till alla vårdnadshavare på Pluggparadiset 

 

December är som vanligt en månad som går fort, fylld av traditioner. I går 

tände vi det tredje ljuset i adventsstaken. 

 

Lucia 

Igår måndag den 14 december firade förskoleklasserna och åk 5 lucia 

genom att bjuda in sina familjer. Det blev två föreställningar, en kl. 17 och en 

kl. 18. 

I dag tisdag den 15 december får hela skolan fira lucia och som vanligt är det 

åk 5 som står för luciatåget. Efter föreställningen bjuds alla på lussekatter och 

pepparkakor. 

 
 

Julavslutning 

Höstterminen 2015 är snart slut och vi planerar för julavslutningen som i år är 

på måndag den 21 december. Skoldagen börjar som vanligt kl. 08.10. Vi 

kommer att ha en gemensam avslutning i idrottssalen och på grund av 

platsbrist har vi inte möjlighet att bjuda in er föräldrar till denna avslutning. 

Eleverna kommer att ha rast efter avslutningen och därefter tar fritids och 

fritidsklubben vid. 

 

Nationella prov/ledighet 

Under vårterminen kommer åk 3 att ha nationella prov i ämnena svenska och 

matematik. Provperioden är mellan den 14/3 och den 20/5.  

Vi beviljar ingen ledighet för elever i årskurs tre under den perioden.  

 

Personalförändringar 

Från terminsstart tillträder Anna Wällivara tjänsten som textilslöjdslärare.  

Helena Påls har anställts som lärare för de yngre åldrarna tack vare 

lågstadiesatsningen. De kommer därmed att vara fyra lärare på tre klasser i 

årskurs ett. Annica Simonsson har också anställts som fritidspedagog i tack 

vare den satsningen. Annica började hos oss den 7 december och arbetar nu 

i förskoleklass. En förstärkning som vi är väldigt glada för. 

Välkomna till oss på Pluggparadiset Annica, Anna och Helena! 

 

Catharina Ygeby slutar tyvärr som lärare i förskoleklass B. Nyrekrytering pågår 

och vi hoppas att det ska ordna sig så fort som möjligt. 
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Vårterminen 

Nästa termin startar måndag den 11 januari. Klasserna följer sina ordinarie 

scheman. Torsdag den 7 januari är fritids stängt för planering. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka er föräldrar för ett gott samarbete under den här 

terminen. Vi hoppas att alla får en skön julledighet. 

 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!  

önskar Ragni och Matilda 

   

  


