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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Äntligen är det dags för ett nytt läsår. Vi hoppas batterierna är laddade och att det ska bli 

roligt att börja skolan och på fritids igen. Vi hälsar särskilt alla nya elever välkomna till oss. 

Skolstart 

Den 16 augusti börjar det nya läsåret. Skolstart är kl 08.00. Mer information om skoltider får 

ni från era barns mentorer.  

Vid skolstart gäller samma förhållningssätt som vi avslutade föregående läsår med, all 

lämning och hämtning sker utomhus. Detta för att undvika trängsel i största möjliga mån 

samt för att undvika att andra än personal och elever är i våra lokaler. Det innebär även att vi 

inte vil ha någon passage igenom vår huvudentré. Istället går ni runt skolbyggnaden för att 

gå direkt till respektive avdelning. 

Skolportalen 

Inför läsåret sker en del nyheter när det gäller e-tjänster i Älmhults kommun och 

utbildningsförvaltningen. På kommunens hemsida hittar ni skolportalen, ni kommer dit genom 

att klicka här alternativt skriva in adressen i webbläsare, www.almhult.se/skolportalen. Här 

kontrollerar du som vårdnadshavare att du lämnat korrekt uppgifter till skolan samt håller 

dem uppdaterade under läsåret. Inloggning sker med mobilt BankID. Här anmäler du till 

exempel frånvaro, lämnar schema till fritids, fyller i personbladet, ansöker om ledighet och 

följer ditt barns omdömen. Har ni frågor kring IST skickar ni dessa till utbildning@almhult.se, 

ange i ämnesraden att ditt ärende handlar om IST. 

Renovering 

Som ni vet sedan tidigare har det gjorts ganska omfattande renoveringar inne på skolan då 

ytskikt förbättrats och ny belysning installerats. Under sommaren påbörjades också en del 

mindre arbeten, det handlar då om mörkläggningsgardiner och tavelbelysning för att få en 

bättre arbetsmiljö. Under hösten kommer det med stor sannolikhet också påbörjas arbete 

med att byta ut och förbättra vår ventilation. 

 

https://www.almhult.se/sv/utbildningbarnomsorg/skolportalen.4.455ef1e717941d9e6bb1f8f2.html
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Satsningar läsåret 21/22 

Under läsåret fortsätter vi med en del satsningar som vi haft tidigare år, samtidigt som vi har 

en del blir nytt. 

Vi fortsätter med en extra lärare på respektive av delning, åk 1-3 på Klöxhultsskolan för att 

kunna arbeta under andra arbetsformer och ge stöttning till elever med syfte att nå en ökad 

måluppfyllelse. Läxläsning kommer fortsatt erbjudas efter skoltid. På mellanstadiet kommer 

vi ha studiepass/läxläsning under skoltid. 

Vi kommer starta upp med Trivselprogrammet vars syfte är att öka fysisk aktivitet och främja 

trygghet och trivsel. Dessa aktiviteter kommer i inledningsskedet att hållas på ett par 

lunchraster/vecka.  

Under läsåret kommer vi implementera ett arbetssätt som kallas kooperativt lärande på 

Klöxhultsskolan. Kort innebär det att ytterligare utveckla elevers samarbetsfärdigheter genom 

ett mer elevaktivt och inkluderande arbetssätt. 

 

Välkomna 

Vi hälsar alla varmt välkomna till Klöxhultsskolan & Montessoriskolan. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 
0476-555 06    0476-555 02 
elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se 
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