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Till alla vårdnadshavare på Kämpetorpsskolan

Nu är det nära flytten!
Inget besök före jul
Vi kommer tyvärr inte att kunna besöka skolan före jul med eleverna. Allt är inte riktigt klart
och småjusteringar görs löpande och vi har fullt med byggfolk på plats. Vi har inte tillträde
ännu för elever. Vi kommer också få massa leveranser av möbler och träslöjdsmaskiner
m.m. vilket också blir en arbetsmiljörisk att ta in våra elever.
Viktigt att de får jobba klart in i det sista så vi kan flytta in till en färdig skolbyggnad.
Första skoldagen
Här kommer ett schema på starttider första skoldagen. Vi vill att det ska gå lugnt till att
eleverna som förstås är nyfikna får ta sin tid att komma till sina klassrum. För de elever som
behöver morgonomsorg så har fritids öppet första skoldagen som vanligt. Morgonfritids är i
lågstadiebygggnaden på nedre botten Hus D. Det är huset som är mot skogen.
Vi kommer att ha personal ute som vägleder alla till rätt hus och ingång. Jag skickar en karta
inom kort.

Åk F: ingång D höger, kl. 9.00
Åk 1: ingång D höger kl 8.10
Åk 2: ingång D vänster, kl. 8.10
Åk 3: ingång D höger, kl. 8.30
Åk 4: ingång D vänster, kl 8.30
Åk 5: ingång A från vändplanen, kl. 8.10
Åk 6: ingång A från vändplanen, kl.8.30
Åk 7: ingång C högstadiebyggnad, kl. 8.10
Skofri skola
Vi rekommenderar att alla elever har med sig tofflor eller inneskor då vi inte har ytterskor på i
skolan. Matsalen är inte skofri som är en egen byggnad. På högstadiet finns skoskåp, på lågoch mellan, finns kapprum eller skohyllor i anslutning till avdelningarna, klassrummen.
Tips! – önska i julklapp.
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Ingen slöjd första veckan
Eleverna kommer inte ha slöjd på schemat första veckan då slöjdsalarna inte är tillgängliga
p.g.a. av iordningsställande.
Elevskåp i högstadiebyggnaden
Årskurs 6 och 7 som kommer att ha sina klassrum i högstadiebyggnaden då vi kommer i
januari. Kommer att behöva 2 lås till 1) skoförvaring 2) kläder och skolmaterial. Vi
återkommer om lösning för detta till er. OBS, det är bara nu i vår som 6:orna kommer att vara
i högstadiebyggnaden, kommande läsår är endast åk 7-9 i denna byggnad.

Stängt
Påminner om att vi har stängt dessa dagar pga av nedpackning, flytt och uppackning
(info om omsorgsbehov har gått ut i samband med anmälan av jullovsledighet)
2019-12-19
1 dag
2020-01-08-2020-01-10 3 dagar
Skolstart
2020-01-13
Mer info kommer före jul
Vi alla ser fram emot att starta i vår nya fina skola!
Med vänlig hälsning Birthe Ahl Källqvist, rektor
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