
Rektorsbrev Juni 2020   
Helt plötsligt befinner vi oss i Juni och det är dags att börja runda av det här läsåret. Imorgon 
har vi skolavslutning på skolan, lite annorlunda i år då Ni föräldrar tyvärr inte kan närvara                 
utifrån rådande omständigheter. Vi hoppas att alla grupper i förskolan och alla klasser på skolan 
trots detta får ett fint firande tillsammans med sina kamrater och lärare.  
Det blir sommartal via länk och det blir lite sånger och uppträdanden som visas på film till alla 
skolklasser, bla. Rockgrupperna i 6:an visas upp och även den årliga brännbollsmatchen mellan                 
pedagoger och 6:or.  
 
Jag vill rikta ett varmt tack till Er alla vårdnadshavare och föräldrar för Ert fina samarbete under 
våren och i den svåra situation vi befunnit oss i. Självklart ett varmt tack för hela läsåret!  
Tack till Dig som ställt upp när vi på förskolan behövt låta de barn som går 25 timmar vara 
hemma och tack till Dig som ställt upp med lite tidigare hämtningar när det behövts. Tack att Ni 
haft barnen hemma vid sjukdom. Tack för att Ni tagit till Er all information som vi sänt ut, det 
har varit mycket men jag har känt det angeläget att hela tiden informera Er. VARMT TACK! 
 
Trots att våren inte blev som vanligt så har vi ändå haft en fantastisk verksamhet på alla våra        
förskolor och i grundskolan och fritidshemmet under hela året. Jag är imponerad av mina             
medarbetare som hållit i och hållit fast för att bibehålla den höga kvalitet som vi är vana vid 
inom Sigfridsborgs skolenhet. Barnen i förskolan har varit med om många spännande projekt 
och eleverna i skolan har varit med om mycket härlig undervisning som lett till mycket ny              
kunskap. Fritidshemmet har utmanat eleverna att våga prova någon ny aktivitet vilket är lärorikt. 
 
Jag hoppas att Du fått tagit del av allt fint som sker via Infomentor 
där du kan följa Ditt barns utveckling såväl i förskolan som i skolan. 
Till kommande läsår ska vi bli ännu bättre på att lägga ut mer peda-
gogisk information på Infomentor.  
 
Varmt tack till Dig som Vårdnadshavare och förälder för det 
här läsåret! Tack att Du finns Där och stöttar Ditt barn på utbildningsresan.                              
Ett gott samarbete är A och O.  
 
Tack och en riktigt skön sommar vill vi önska Er  
Anne Sjö—Rektor  
Agneta Hansson—Bitr. rektor och Enhetschef  Ältadalen fsk och Bäckaliden fsk  
Eva Lindroth—Bitr. rektor och Enhetschef  Svanhöjden fsk och Bäckaliden fsk  
Mikaela Högskoog—Bitr. rektor och Enhetschef  Grundskola och Fritidshem år 2, 4, 5, 6 
Susanne Sidenmark—Bitr. rektor och Enhetschef  Grundskola och Fritidshem år F, 1, 3 
 
På nästkommande sidor finner Ni lite matnyttig information och lite viktiga datum.  
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Stängt för planering 10 Juni  
10 Juni har vi en studiedag och all verksamhet på våra förskolor, skolor och fritidshem är stängda. Det blir en 
viktig dag för all personal att summera året som varit och blicka framåt mot kommande läsår och göra en fin 
planering för all verksamhet.  
Tack att Ni ordnar omsorg denna dag! 
 
Stängda veckor i sommar 
I sommar håller all vår verksamhet stängt vecka 28, 29, 30, 31.  
Är Du i behov av omsorg dessa veckor ska det redan varit anmält. Vi har nu gjort en planering med personal 
och kan inte ta emot flera anmälningar nu.  
 
Stängda dagar i Augusti  
Vi öppnar åter upp all verksamhet vecka 32 på resp. enhet om inte annat anges.  
Den 10—11 Augusti håller all verksamhet stängd för planering. 2 viktiga dagar då vi finslipar planeringen             
inför kommande läsår.  
Tack att Ni ordnar omsorg dessa dagar.  
Är Du i behov av omsorg måste Ni höra av Er skyndsamt då vi nu lägger sista planeringen av                               
personal för dessa dagar.  
 
När det är LOV och ledigheter måste Ni ändra omsorgsbehov på Infomentor eller be en pedagog hjälpa till. Tyvärr har vi             
under läsåret vid flera lov planerat in personal utifrån så många barn/elever som varit anmälda men när lovet väl kommer          
dyker endast ca 50% av barnen/eleverna upp. Detta är såklart väldigt olyckligt då även min personal har behov av ledigt och 
återhämtning och vi får ibland säga nej då vi räknar med de barn som är anmälda. Det kan innebära att ordinarie personal 
istället måste få ledigt under pågående verksamhet, tex. mitt i terminen vilket inte blir bra för verksamheten.  
 
Så ett litet medskick till kommande läsår. Är Du INTE i behov av omsorg meddela oss detta inför loven. Tack på förhand!  
 
 
Läsårsdata 2020 2021 
• 3 augusti/Vecka 32—All verksamhet öppnar upp  
• 10—11 Augusti är all verksamhet stängd för planering 
• 17 Augusti—skolan börjar  
• Vecka 44—Höstlov skolan  
• 18 Dec—Höstterminen slutar skolan  
• 11 Januari 2021—All verksamhet stängd för planering  
• Vecka 9—Sportlov skolan  
• Vecka 14—Påsklov skolan  
• 8 Maj—Ghanadagen  
• 12 Maj—Komp för de elever som önskar för Ghanadagen 
• 14 Maj—Lov skolan  
• 11 Juni—Skolavslutning skolan  
• 14 Juni—All verksamhet stängd för planering  
 
Ytterligare 3 Studiedagar för skolan ska läggas ut. Fritidshemmet är då öppet.  


