Sollefteå kommun

20150531

Vallaskolan

Till vårdnadshavare för elever i åk 7-9 vid Vallaskolan

Om drygt en vecka är det dags för ännu en skolavslutning och inom kort stundar ett
välförtjänt sommarlov för eleverna vid Vallaskolan. Avslutningen äger rum onsdag
förmiddag den 10:e juni. Jag uppmärksammar er om att sommarlovet är en vecka längre
denna sommar och att skolstarten är något senare, den 26:e augusti.
Avslutningsdagen
För eleverna i klasserna 7-9 sker avslutningen i idrottshallen mellan ca 08.30-09.30
Därefter träffar klasserna sina mentorer för betygsutdelning. Vidare, ca 11.00, blir det
samling ute på skolgården med vår nya tradition med ballongsläpp för åk 9. Dagen
avslutas med lunch för de elever som önskar.
Vi sätter inte in några extraturer vad gäller skolskjutsar på avslutningsdagen. Eleverna
kan åka med ordinarie turer som avgår runt lunch. Elever som inte kan nyttja dessa turer
kommer att ombesörjas skjuts hem.
Vallaskolan rymmer ca 700 elever, varav ca 500 tillhör 7-9. Tillkommer gör ca 60
personal. I brandföreskrifterna tillåts 650 personer vistas i idrottshallen, vilket innebär att
vi inte kan bereda plats för fler personer än för våra elever och för vår personal. Vi vädjar
därför till er vårdnadshavare att vänta utanför idrottshallen för att där ta emot era
ungdomar. Vi hoppas att ni har överseende med detta.
Ni är istället välkomna att ta del av ballongsläppet ute på skolgården ca 11.00, vår nya
tradition för åk 9, när de fått sina betyg och avslutat dagen med sina mentorer.
Lite praktisk information
Pia från biblioteket påminner om att lämna igen lånade böcker innan sommarlovet.
Kanske finns det även ämnesböcker i hemmet som ska åter till skolan. Vänligen påminn
era ungdomar om detta.
Elever som avslutar grundskolan ska lämna in chrome-books med tillbehör (väska,
laddare och hörlurar). Blir de kvar i kommunen kvitterar de ut nya när höstterminen för
gymnasiet börjar. Elever i årskurs 7 och 8 förvaltar datorerna över sommaren, och har
med sig dessa i brukligt skick när höstterminen startar.
Samma princip gäller för hänglåsen som skolan delade ut i samband med införandet av
datorer; årskurs 9-elever lämnar in dessa till sina mentorer. Elever som kommer tillbaka i
höst (blivande åk 8 och åk 9), tar hem låsen över sommaren, och har dem med sig när
höstterminen börjar. Elever som tilldelats nyckel till elevskåp ska lämna in dessa till
mentorerna. Alla elever ska öppna och städa ur sina elevskåp. De skåp som lämnas med
hänglås bryts upp av skolan. Om detta blir aktuellt står inte skolan för kostnaden av nya
lås.
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Elever lämnar tillbaka sina busskort senast måndag 8 juni. De två sista skoldagarna åker
eleverna fritt utan kort (korten spärras vid terminens slut).
Måndag 8:e juni är tiderna för skoldagen mellan 09.00-15.00. Mentorer och lärare
kommer att anordna speciella aktiviter för eleverna denna dag.
Vi vill även bjuda in er vårdnadshavare till ett informationsmöte gällande nästa läsårs
organisation. Detta sker måndagen den 8:e juni kl 18.00 Vallaskolans aula. Skriftlig
information om hur skolorganisationen kommer att se ut läggs även ut på Vallaskolans
hemsida efter skolavslutningen.
I samband med detta möte, kl 17.45, bjuds vårdnadshavare till eleverna i årskurs 7 in för
att få ta del av en utvärdering som gjorts i idrottsämnet.

Vi vill även passa på att tacka er vårdnadshavare för ett gott samarbete och önska er en
trevlig sommar!

Höstterminen startar onsdagen den 26:e augusti kl 08.25 med samling i
idrottshallen.

Anna-Lena Brantholm Lööw, Rektor
Thomas Lundgren, Bitr rektor
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