
  Februari 2017 

Hej hemmet! 

Märker ni att det börjar vända? Visst börjar vi se ljuset? Dagarna är lite längre, inte sant? Härligt! 

Förhoppningsvis kan vi snart ut och leta vårtecken. 

Men, först – ett sportlov i sikte! Skolan trycker på pausknappen ett tag. Det kan alla elever behöva. 

Ni vet ju själva hur skönt det är med lite semester.  Inte nog med det. Förhoppningsvis då vi är 

”åtskilda” ett slag, så försvinner bacillerna som frodas på skolan. Många sjuka för tillfället. Det märks 

att vi befinner oss i månaden februari, som ofta brukar kallas VABruari. 

En liten påminnelse… 

 Ni har väl fyllt i Skolenkäten? Om inte, snälla gör det! Era tankar om skolan är viktiga för oss. 

Vi vill vara den bästa tänkbara skolan för just DITT barn. Vi vill att ni som föräldrar med 

handen på hjärtat kan säga: Mitt barn går på en bra skola!  

 Ni har väl tagit del av vår nya plan mot kränkande behandling på skolans hemsida. Om inte, 

läs gärna igenom den och ta del av hur vi arbetar förebyggande, men också hur vi agerar då 

situationer som inte är acceptabla uppstår.  

 Ni följer väl oss rektorer på Instagram? Om inte, gör gärna det! rektor_kloxhult 

 

Inspirationsklipp – tema värdegrund 

https://www.youtube.com/watch?v=KxB43PxasGA 

Kan jag göra något liknande? Vad kan jag göra på skolan för att alla ska må bra? Vilka goda gärningar 

kan jag sprida på skolan? 

Resonera gärna hemma med ditt barn. 

Syfte: 

”Alla är bra på något – tillsammans är vi bäst!” 

https://mickegunnarsson.se/ 

Syfte:  

Hur kan vi lära av våra barn och ungdomar? 

Förhållandet mellan barn och vuxen 

Inspirerande läsning om värdegrund – intressanta tankar – Micke är driven av att få relationer mellan 

barn och vuxna att fungera. Han är mån om allas inre värde och att alla duger som man är 

Inspirationslänk- Hur uppmuntrar vi våra barn/elever? Sättet att ge beröm kan göra skillnad 

kunskapsmässigt! Värt att tänka på! https://www.youtube.com/watch?v=p9Z9-79oP8I 

Ni vet väl att ni alltid är välkomna till skolan! 

Har ni frågor eller funderingar – kontakta oss. 

Skolan är till för ditt barn. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ert barns skolgång 

#thehomeofknowledge #sverigesbästaskola #klöxhultsskolaniälmhult 

Må gott! 

Andreas: andreas.burander@almhult.se ( F-2 Ryfors + Klöxhult med tillhörande fritidsavdelningar ) 

Camilla: camilla.traste-prytz@almhult.se  (3-6 Klöxhult + Oasen ) 
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