
 
 

 

 

GLAD SOMMAR & Tack för fint läsår  

Då var det åter ett läsår till ända. Min 10:e skolavslutning på enheten, tänk vad tiden går. 

Fantastiska år och likaså detta. Det händer så mycket på alla våra fina enheter Bäckaliden, 

Ältadalen, Sjöängen och Skolan/Fritidshemmet. Jag hoppas Ni får fin löpande och bra 

information via Infomentor som vi trimmat in under året, alltid en liten startsträcka med nya 

system. Under nyheter/tidslinje ska Ni erhålla löpande information och i kunskapsrummen mer 

ingående information om olika projekt i förskolan och arbetsområden i skolan och aktiviteter på 

fritidshemmet.  

Vi gör mycket goda resultat och eleverna som lämnar oss i 6:an har med sig goda förkunskaper 

för vidare studier. Jag är stolt över att mottagande skolor alltid meddelar att eleverna från Siggan 

har en bra bas att stå på.  

Till sommaren flyttar Sjöängens förskola över till Svanhöjdens (Oxelvägen) nya förskola. 

Fantastiska lokaler och gård, det kommer ge barnen och pedagogerna otroliga möjligheter till att 

bli en förskola i Världsklass. Alla våra enheter ska hålla högsta kvalitet!  

Ältadalen har nu bott ett år i sin nya förskola och som alltid när man flyttar in i nytt och över 

fördubblar sin verksamhet (från 80 till 160 barn) så behöver mycket nya rutiner och strukturer 

sättas. Nu är vi i full gång och verksamheten har tagit fin form.  

På Bäckalidens förskola kommer vi ha projekt med sommarjobbare i sommar som ska fixa på 

gården, 2 lekhus kommer flyttas från Sjöängens förskola och lite annat fix, så det blir spännande 

att se när höstterminen drar igång vad Gårdsprojektet bjudit på.  

Skolbygget har tagit full fart och grunden börjar komma på plats. Till hösten kommer 

väggpartierna och då blir det ännu mer spännande att följa byggnationen. Vi är trångbodda både i 

skolans lokaler och på gården, men det går riktigt bra. Vi har goda rutiner och våra viktiga 

mellanrum mellan lektioner, raster och förflyttningar fungerar bra. Eleverna är otroligt duktiga!  

Jag vill nu passa på att TACKA Er alla vårdnadshavare och föräldrar för Ert fina samarbete. Det 

är otroligt viktigt att vi har ett gott samarbete så utvecklingen för Ditt barn kan bli den bästa och 

maximal. Du är expert på Ditt barn! Jag är stolt över vårt fina samarbete och mina bitr. rektorer 

vittnar hela tiden om den fina dialog och möten som sker med Er.  

Nu vill vi önska Er alla en riktigt skön sommar och semester. Hoppas Du och Dina barn får en 

riktigt skön sommar med mycket avkoppling och långa lata dagar i solen. Alla behöver en skön 

vila och återhämtning – så vi kan dra igång med full kraft i Augusti.  

 

Njut nu av en skön sommar! 

Varmt tack till alla fantastiska barn, elever, vårdnadshavare och föräldrar som vi har förmånen att 

arbeta tillsammans med på våra fina enheter inom – Sigfridsborgs skolenhet 

 

Med varma sommarhälsningar 

Anne Sjö  - Agneta Hansson – Eva Lindroth - Mikaela Högskoog – Susanne Sidenmark 



 
 

 

 

 

 

LÄSÅRSDATA  
2019/2020  

 
Sommarstängt vecka 28-31 (sommaren 2019) 

Sommaromsorg inom Älta skolas enhet  

 

Hela Sigfridsborgs skolenhet stängd 12-13 Augusti 

 

Alla enheter öppnar igen måndag 5 Augusti vecka 32 

Har Ni behov av fritidshem, ska detta vara anmält.  

 

 

Skolstart skolan 19 Augusti – 9.00 på skolgården. 
För Er som har omsorgsbehov öppnar vi som vanligt 06.30 denna dag i skolans matsal 

 

Höstlov vecka 44 

Studiedag skolan 27 november – fritidshem öppet  

Höstterminen slutar 20 December 

 

Hela Sigfridsborgs skolenhet stängd 7 Januari  

 

Vårterminen börjar 8 Januari 

Sportlov vecka 9 

Studiedag skolan 18 mars – fritidshem öppet  

Påsklov vecka 15 

Studiedag skolan 13 maj – fritidshem öppet  

22 Maj – Lovdag 

Skolavslutning 9 Juni 

 

Sommarstängt vecka 28-31 (sommar 2020) 
 


