Välkommen till läsåret 20/21
Hej alla och välkomna till ett nytt läsår på Säbyholm!
Ni är så efterlängtade, hoppas att ni har haft en riktigt härlig sommar. Hoppas ni haft möjlighet
att göra allt det där ni tänkt ni skulle göra: läsa, se ikapp tv-serier, lata er, äta gott och umgås
med familjen.
Längre ner finner ni viktiga datum för läsåret.
Pandemin som hade stor inverkan på oss alla under våren fortsatt pågående vilket gör att några
rutiner följer med från våren samt att kommande händelser påverkas. Självklart kommer vi som
tidigare att hålla oss uppdaterade med aktuella rekommendationer och anpassa oss efter dessa.
Fortsatt gäller att vårdnadshavare bör undvika att gå in i våra lokaler, vilket också gäller på
skolstartsdagen!

För skolstartsdagen gäller följande tider då alla inte skall börja samtidigt:
År F-1 går 08:30-12:00
Carina och Violettas elever samlas framför pingisskjulet
Fatma och Sarahs elever samlas vid flaggstången
År 2-3 går 08:00-12:00
Sandra och Ingrids elever samlas vid flaggstången
Jill och Marikas elever samlas framför pingisskjulet
År 4-5 går 08:00-12:00
År 4 samlas utanför mittkapprummet på Stallet
År 5 samlas i sitt klassrum
År 6 går 08:15-12:15
Samlas i sitt klassrum
År 7 går 08:30-12:30
Samlas i SO/Språk-rummet
År 8 går 08:45-12:45
Samlas i Ateljen
År 9 går 09:00-13:00
Samlas i NO-rummet
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Nedan följer datum för studiedagar och andra ledigheter:
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14/8 Fritids stängt
17/8 Skolstart enligt ovan
16/9 Studiedag skolan
v.44 Höstlov
2/11 Studiedag - Fritids stängt
18/12 Skolavslutning
v. 53 Fritids stängt
7/1 Fritids stängt
8/1 Skolstart
19/2 Studiedag skolan
v.8 Sportlov
v.13 Påsklov
6/4 Studiedag skolan
12/5 Studiedag skolan
11/6 Skolavslutning
14/6 Fritids stängt
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