
 
Klöxhultsskolan 
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Klöxhultsskolan. 

 

Nu har det gått några veckor på terminen och de flesta rutiner har landat. Mentorerna 

har haft föräldramöten i de flesta klasser nu. Och vi hoppas och tror att det har varit 

värdefulla möten för både er och skolan 

Det som ligger närmast i  tiden nu är att det är en kompetensutvecklingsdag nu på 

torsdag 28/9 2017. Skolan är stängd men fritidshemmen är öppna som vanligt. De 

ämnen som vi denna kompetensutvecklingsdag ska ta upp är bl.a. barn med särskild 

begåvning, och barn med språkstörning. Vi ska också prata om vårt elevhälsoarbete 

som vi lägger mycket energi och vikt vid då vi ser att elevers mående direkt är 

kopplat till deras resultat i skolarbetet. 

Nästa kompetensutvecklingsdag är onsdagen den 6/12 och även då är 

fritidshemmen öppna. 

I den här veckan blev det klart med den nya ledningsorganisationen på 

Klöxhultsskolan. Camilla Trasthe Prytz blev ju erbjuden en tjänst i annan kommun i 

början av sommaren. Hon hade arbetet kortare tid än ett år i Älmhults kommun och 

därför hade hon bara en månads uppsägningstid. Från och med nu så är det 

Andreas Burander som är rektor på Klöxhultsskolan för år F-3 och hela Ryforsskolan 

och Elisabeth Lindén som är rektor för år 4-6 på Klöxhultsskolan samt hela 

Montessoriskolan. Vi har arbetat tillsammans i flera år och upplever att vi 

kompletterar varandra på bra och utvecklande sätt.  

Många lärare ligger i startgroparna för terminens utvecklingssamtal dit ni 

vårdnadshavare tillsammans med era barn blir inbjudna. Det är ett viktigt möte där ni 

får möjlighet att prata med läraren om hur ert barn mår och presterar. Även ni 

vårdnadshavare får här en möjlighet att diskutera med läraren om vad ni som 

vårdnadshavare kan stötta ert barn med. Skolan och hemmet har ett gemensamt 

ansvar för att alla elever lyckas med sitt skolarbete och mår bra. 

Som ett led i digitalisering av undervisningen kommer vi att under senhösten utöka 

med ett stort antal bärbara datorer och lärplattor. Detta kommer att ge era barn 

mycket bättre förutsättningar i sitt digitala lärande. Vi ser de digitala verktygen som 

ett komplement till pedagogerna och ett hjälpmedel i vardagen. 

 

Vi ser fram emot ett fortsatt öppet och ärligt samarbete med er vårdnadshavare och 

önskar en trevlig fortsättning på höstterminen.  

Andreas Burander rektor 0476-555 02 andreas.burander@almhult.se 

Elisabeth Lindén rektor 0476-555 06 elisabeth.linden@almhult.se 
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