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BYTTORPSKOLAN
Brev från skolledningen

Jourfritids
I år är det sommarfritids på
Särlaskolan under veckorna 28,
29, 30, 31. Vi saknar fortfarande
tider för de som har anmält att
de ska vara på jouren på Särla,
vänligen lämna in dessa snarast.

Klämdagar
Påminnelse!
Byttorpskolan och Hestra
Midgårdsskolan kommer att vara
öppet en dag var under vårens
klämdagar. Den 26 maj är Hestra
Midgårdskolan öppen medan
Byttorpskolan är stängd. Den 5 juni
är Hestra Midgårdsskolan stängd
medan Byttorpskolan är öppen.

18 Maj 2017
Påminnelse!
Den 18 maj slutar alla elever senast
kl 12.30. Fritids är öppet som
vanligt för de som är inskrivna.
Personalen kommer tillsammans
med personalen från Hestra
Midgårdsskolan att ha fortbildning
i IKT.

Bästa elever, föräldrar och
medarbetare
Den 23 maj 2017 har vi en obligatorisk kväll för eleverna år 1-6.
Ni har tidigare fått hem ett separat brev om det här. Vi önskar
givetvis även att förskoleklassernas elever deltar. Vi kommer
ha en internationell temakväll. Vi har tidigare haft en
Miniolympiad men i år har lärarna önskat att ha ett annat
tema på kvällen. Skolan kommer att bjuda på soppa och vi
önskar att ni tar med er bröd, gärna från olika länder. Ni
kommer att få gå runt i klasserna och se vad eleverna har
arbetat med. Självklart är vårdnadshavare, syskon och övrig
släkt varmt välkomna. Eleverna kommer att kompenseras för
det här senare under terminen.

Organisationsförändring inför läsår 2017/18
Ansvariga lärare i år 1 kommer att vara Linda Berqvist samt
Hanin Hussein. Även en resurs kommer att stärka upp i år 1.
Vi kommer även att ha elevassistenter i år 1.
Lärarna i blivande år 2 kommer att utveckla samarbetet inom
gruppen. Ansvariga lärare kommer att vara Linda Fyhr och
Emilie Stanek, även Tara Javadi och en resurs ska tillhöra
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gruppen för att stärka båda verksamheterna mellan skolan och
fritids. Birgitta Engelbrektsson kommer att arbeta i en högre
årskurs.
Ansvariga lärare i blivande år 4 kommer att vara Birgitta
Engelbrektsson och Per-Axel Svensson samt Per Östberg.
Ansvariga lärare i blivande år 5 kommer att vara Mikael Öberg
och Marjan Garmroudi samt Rana Alhelou.
Övriga klasser kommer att behålla befintlig personal. Nytt för
nästa läsår är att alla två parallelliga klasser kommer att ha tre
pedagoger.
År 6 kommer att ha en och en halv tjänst, då det är en klass.

20 000 kr i stipendier för att odla

Byttorpskolan har fått 20 000 kr från Sparbanksstiftelsen.
Dessa pengar kommer att användas till att odlingar på skolan.
Miljögruppen har redan kommit igång med sitt arbete. Ni kan
se våra pallkragar på lilla skolgården. Alla årskurser har fått var
sin pallkrage. Vi ser framemot att följa våra odlingar.

Skolavslutning den 16 juni
Vi kommer precis som förra året ha två olika tider för
skolavslutningen. F-3 samlas kl 08:00 i klassrummen. Sedan
har de en gemensam samling kl 08:30 på skolgården.
År 4-6 träﬀas kl 8:45 i klassrummen och sedan samlas de på
skolgården kl 09:15 för en gemensam avslutning.

Skolan börjar igen…
Höstterminen är från och med måndagen den 21 augusti och
till och med onsdagen den 20 december.
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