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Informationsbrev till samtliga vårdnadshavare som har barn på Klöxhultsskolan, 
Montessoriskolan. 
 
Det är dags för ett informationsbrev från oss och vi har ambitionen att skriva sådana till Er regelbundet 
under läsåret. 
Sedan det förra informationsbrevet som vi skrev i samband med skolstarten har det ju hänt en del på 
ledarfronten på Klöxhultsskolan. Andreas Burander är nu rektor för F-3 på Klöxhult och Ryfors skola. 
Elisabeth Lindén är rektor för 4-6 på Klöxhult och Montessoriskolan. 
 
Läsåret rullar på bra och vi har haft en intensiv termin hittills med många uppföljningar och samtal. Alla  
lärare och elever jobbar på för fullt och de flesta utvecklingssamtal har genomförts De nationella proven 
för åk 6  startar upp i dagarna med de muntliga delarna i matematik, svenska, svenska som andraspråk 
och engelska. 
 
Två traditioner som ligger nära i tiden just nu är Fackeltåget med start 1/12 k7:00 för åk F-3. I år är det 
Montessoriskolans åk F-4 som ansvarar för programmet. Vi ses utanför respektive enhet och samlas 
sedan enhetsvis bakom idrottshallen för gemensam promenad till kyrkan där ett kort program genomförs. 
13/12 firar vi lucia och det är åk 5 på Klöxhultsskolan och Montessoriskolan som deltar i luciatåget som 
genomförs i 2 sittningar i idrottshallen.  
 
Vår plan för ombyggnad av Klöxhultsskolan löper på och vi väntar just nu på att få datum för byggstart av 
det nya klassrum som skall byggas som en förlängning på 5:ornas korridor. När detta arbete kommer 
igång så kommer en del av den norra sidan på skolan att stängas av vilket innebär att flera elever kommer 
få gå andra vägar in på skolan och detta kommer varje klass att bli informerad separat kring.  
Samtidigt väntar vi på att få besked från boverket om pengar för att förbättra vår utemiljö runt om på 
skolan men mest akut utanför Himlavalvet och Montessoriskolan. 
 
En förändring som ligger i tiden är att vårt kök på skolan inte är funktionellt som tillagningskök längre till 
det antal portioner som måste lagas här varje dag. Köket är egentligen byggt som mottagningskök men 
har under många år brukats som tillagningskök. Vi klipper in nedan den information som kommer att gå ut 
offentligt under dagen så att ni får samma info men från skolan. Vi vill gärna äga vår historia och det 
tycker vi att vi gör genom att agera så här. 

 

Klöxhultskolans kök ska renoveras och byggas till 

Klöxhultsskolans kök är i stort behov av upprustning för att kunna erbjuda skolans elever och 

personal måltider som tillagas på skolan. Därför har tekniska förvaltningen beslutat om tillbyggnad 

och renovering  av köket.  

På Klöxhultskolan serveras i dag cirka 600 portioner varje dag. Antalet elever ökar ständigt, köket är 

närmare 40 år gammal och arbetsmiljön har brister. Därför är beslutet välkommet. 

– Jag är tacksam över att vi har fått ett beslut i den här frågan. Köket är inte anpassat för tillagning av mat 

till så många elever som äter på skolan i dag. Ombyggnationen är nödvändig om vår personal ska kunna 

laga mat med god kvalitet till så många och samtidigt ha en bra arbetsmiljö, säger Eva Pettersson, som är 

kostchef i kommunen. 
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För att kunna förbereda och göra renoveringen kommer skolans kök att under en period med start i 

december att vara ett mottagningskök. Det innebär att maten lagas i ett annat tillagningskök i Älmhult  och 

levereras till skolan.  

Exakt hur länge köket kommer att vara ett mottagningskök och när det nya tillagningsköket finns på plats 

är inte helt klart men en tidsplan kommer att presenteras i början av nästa år.  

– Vi har planerat detta i god tid och är glada över att få ett modernt och ändamålsenligt kök på skolan så att 

vi kan erbjuda mat som är lagad på plats, säger Elisabeth Lindén som är rektor på skolan.  

Den befintliga matsalen kommer att kunna användas som vanligt under ombyggnationen.   

 

Vi väljer att prioritera bygget av det nya klassrummet först och för att få en dräglig situation på skolan med 
olika byggprojekt så kommer köket i andra hand för byggnation på skolan under vt 18. Sommaren 2018 
planeras byggstart för köket om rätt politiska beslut fattas. Om ni har några frågor och funderingar 
angående byggen eller logistik för köket så får ni gärna höra av er så ska vi försöka svara på frågorna. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Andreas Burander rektor 

Elisabeth Lindén rektor 

 

 
 
 

 

 

 

 


