
                      Juni 2016 

Hej alla, 

Nu är ännu ett läsår slut och under de senaste veckorna har det varit ett högt 

tempo på skolan med mängder av aktiviteter - prov, utflykter, konserter, simskola, 

Malmaskolans kväll, bokjury, Karuselldagen, Allaktivitetsdag, klassrumsflytt, 

städning med mera. 

På Karuselldagen fick eleverna träffa sina nya lärare för nästa läsår. På 

Allaktivitetsdagen ordnade sexorna spännande lekstationer för hela skolan och 

femmorna var duktiga ledare för de blandade grupperna. Trots lite duggregn var 

det en rolig dag. På eftermiddagen spelade några modiga bland personalen en tuff 

fotbollsmatch mot sexorna. Den slutade 2-2. Dagen före skolavslutning åt vi en fin 

lunch tillsammans med dem i matsalen. Det känns vemodigt att skiljas åt, men vi 

hoppas att de kommer att trivas på sina nya skolor. Vi sa också farväl till några 

elever som byter skola, och vi hoppas att det kommer att gå bra för dem och att de 

trivs i sin nya omgivning med nya klasskompisar. 

Skolavslutningen blev en väldigt fin dag.  Det var mycket folk på plats, föräldrar 

och andra familjemedlemmar. Solen sken och barnen sjöng vackra sommarsånger 

till ackompanjemang av duktiga musikanter under ledning av vår musiklärare 

Samuel. Alla fick också höra de fina och roliga minnen som sexorna läste upp. De 

fick varsin ros och sedan började sommarlovet. Till och med några före detta 

elever kom tillbaka för att vara med på vår traditionella sommaravslutning. 

Personalgruppen hade sedan studiedagar då vi ägnade oss åt analysarbete av 

skolans resultat och utvärdering av våra verksamheter - en del av vårt 

kvalitetsarbete och planering inför nästa läsår. Vi följer också upp våra åtgärder 

kring elevernas läs- och skrivinlärning efter skolinspektionen i fjol. 

Skolan är stängd under juli månad och sommarfritids anordnas i år på 

Bergaskolan med många roliga aktiviteter. Shokhan och Jana kommer att vara 

där. Under sommaren ska skolan storstädas och ytterväggarna målas så att vi får 

en finare och fräschare skola till vårt 50-årsjubileum som vi firar den 7 september. 

Ett stort tack till alla för ett gott samarbete under läsåret. Ett särskilt tack också 

till MFF för ert stora engagemang för skolan.  

Jag önskar er alla en avkopplande och glädjefylld sommar med många härliga och 

soliga dagar! Sedan ses vi igen, pigga och utvilade, onsdagen den 17 augusti för 

ett nytt och spännande läsår! 

Eva  
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