Information från skolledningen
Majinformation från Vasaskolan
Tiden går fort när vår blir försommar och vi är snart framme vid skolavslutning 2021. Även detta år
kommer det inte bli en “vanlig” skolavslutning utan vi kommer att köra skolavsluning på samma sätt
som 2020 med digitala inslag som framförs av klasserna. Den kommer att delas till er vårdnadshavare
inför avslutningen. Tider för sista skoldagen den 11 juni är för F-åk 6 kl. 9.00-11.00, åk 7-9 kl.
10.00-12.00. Ni som har barn som behöver vara på fritids anmäler det till fritids via länken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWUmRdIBxM4Lvi-oK2KS_OFqowWhXqH8u32Df5zxSP
8SxYYA/viewform?usp=sf_link
VASASKOLAN står inför en del förändringar inför hösten. I sommar kommer vi att flytta en del mellan
husen på skolan. Nuvarande åk 4-5 ska flytta in i A-huset på de övre planen och fritids i åk 1-2 ska
flytta in i egna fritidslokaler i C-huset. Skeppsrevet ska renoveras under sommaren och Lyckhem
kommer att användas under sommaren till de äldre fritidsbarnen. En annan förändring inför ht-21 är
att åk 5 på Vasaskolan kommer att få möjlighet till idrottsundervisning i Falkenbergshallen på samma
sätt som åk 6 haft fram tills nu. Åk 6 kommer under en förmiddag i veckan (tisdagar) få undervisning i
språkval och hemkunskap på Tallhagsskolan dit det kommer att gå buss till och från Vasaskolan. Mer
info om detta kommer när vi har klart med schemaläggningen innan skolstarten i augusti.
TALLHAGSSKOLAN är nu i startgroparna med att öppna upp höstterminen -21. I dagarna genomförs
det slutbesiktningar på skolan och den 1 juni ska nycklarna lämnas över till skolan så vi får tillgång till
lokalerna inför kommande inflytt. Den 3 juni kommer nuvarande åk 6 besöka nya skolan för att få en
första introduktion inför övergången till åk 7. Den 8 juni besöker åk 7 och 8 Tallhagsskolan.
PERSONALFÖRÄNDRINGAR som vi vet om i nuläget på Vasaskolan är att Thorbjörn Lindgren
kommer att gå i pension efter sommaren och ersätts av Sara Björkholm som senast arbetat som
lärare på Funkaboskolan. Vi har även en ny fritidspedagog Erika Josefsson som även kommer att
undervisa bild på åk 4-6. Hon ersätter Anna Andersson som till hösten ansvarar för textilsslöjden på
skolan. Sarah Kihlman som vikarierat i 1A slutar hos oss då Karin Forsby kommer åter. Julia Sjöberg
som varit vår musiklärare under några år kommer att flytta med över till Tallhagen och ersättare är i
nuläget inte klar. Stora delar av skolledningen flyttar till Tallhagsskolan där nya skolledningen består
av rektor Johannes L, bitr rektor Martin W, en ny bitr rektor Jill E och skolsekreterare Anna A. Ni får
information från klasslärare och fritids inför sommaren och skolstarten höstterminen 2021 är
måndagen den 23 augusti.
AVSLUTNINGSVIS vill vi önska alla en riktigt härlig sommar och lugna
sköna kommande ledigheter. Skolavslutningen blir i år som förra året i
digital form, ni får info om tider och länkar via lärare inom kort.
Den 23 augusti ses vi igen på Vasaskolan eller Tallhagsskolan.

Andreas Hjortenkrans

Johannes Landtreter

Rektor Vasaskolan 7-9

Rektor Vasaskolan F-6

