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Hej! 

Sommarlovet närmar sig med stormsteg och alla 

börjar längta efter lite ledighet. Som vi tidigare 

har meddelat hålls skolavslutningen på 

Disagården kl 8.30. Föräldrar och andra anhöriga 

är varmt välkomna att delta. Ta gärna med en filt 

att sitta på, annars är det ståplats som erbjuds. De 

bänkar som kommer ställas fram är till för elever 

och personal. Ta gärna med fikakorgen om ni 

vill stanna kvar och ha picknick i gröngräset 

efteråt.  

Vädret kan vi inte styra över och vi är 

tacksamma över att få ha kyrkan som back-up 

om det är riktigt busväder. Om vi behöver vara i 

kyrkan är det begränsat med åhörarplatser vilket 

ni redan känner till. 

 

 

Ny personal i augusti 

Skolsköterska: Eva-Lena Sagbrant 75% 

Kurator: Per Ångman 25% 

Logoped: Rasmus Andersson 10% 

Elevass förberedelseklassen: Viktor Sjöström 

Elevass FA: Amanda Leetmaa 

 

Viss rekrytering pågår fortfarande. 

 

 

Matsäck under utflykter 

Så här i vårtider vill lärarna att eleverna ska få 

komma iväg på aktiviteter utanför skolan och i 

samband med dessa brukar vi ibland be om att 

man tar med sig egen lunchmatsäck eller ett 

komplement till det som skolan skickar med. Vi 

vet att detta ibland kan ifrågasättas av föräldrar. 

Enligt Skollagen ska skolan i grunden vara 

avgiftsfri men det får förekomma enstaka inslag 

som kan medföra en obetydlig kostnad för 

eleverna, Skollagen 10 kap 11§. Naturligtvis ser 

vi till att det inte blir för många tillfällen/läsår då 

eleverna tar med sig egen matsäck. 

 

 

Busskort 

Alla elever som har busskort ska spara dessa till 

nästa läsår. De laddas automatiskt om man har  

 

 

 

rätt till busskort utifrån ålder och var man bor. 

Ett och samma busskort ska gälla hela 

skolgången.  

 

 

Tack till föräldraföreningen och skolrådet för 

det här läsåret.  
 

 

Juni/juli/augusti 

1/6 NO-dag vid Storvad åk F-2 

2/6  Friidrottsdag för åk 3-5 + FBK 

3/6 Elevråd 

3/6 Avslutningslunch åk 5 

7/6 Friidrottsdag åk F-2 

9/6 Skolavslutning 

10/6 Fritids stängt pga planeringsdag 

4/7-29/7 Fritids sommarstängt, 

Kvarngärdesskolan har öppet för de 

som har anmält sig 

1/8 Fritids öppnar igen 

12/8 Fritids stängt pga planeringsdag 

17/8 Skolan börjar 
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