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Nordalsnytt maj 2022

Summering av läsåret
Nu närmar sig skolavslutning och ett härligt sommarlov. Året som gått har även detta inneburit
mycket flexibilitet och anpassning då vi haft restriktioner att förhålla oss till. Detta har under
våren lugnat sig och vi har haft mer närvaro av både elever och personal.
Eleverna i åk 3 och 6 har som under våren genomfört nationella prov och vi väntar med
spänning på det samlade resultatet. Vi kan se redan nu att åk 6 har lyckats väl i svenska och
engelska. Åk 3 är vi inte klara med sammanställningen än.
Skolan har senaste veckorna rekryterat lite ny behörig personal till skolan som kommer starta
sitt arbete i augusti. Vi ser fram emot detta då kompetens och behörighet är viktigt.
Innan påsklovet anordnade elevrådet ett disco som inbringade 6000 kr. Elevrådet har beslutat
att skänka 1500kr till organisationen Bobby Bear samt 1500kr till hjälp för människor i Ukraina.
3000 kr läggs i en pott för elevrådets fortsatta arbete och insatser. Bra jobbat!
Många elever på skolan åker sk. El scooter till skolan. Vi har därmed fått problem med vart de
ska parkeras, samt att de kör dem på skolans område och kan orsaka olyckor.
Följande gäller för el scooter:
• Ska parkeras och låsas vid cykelstället. Får EJ tas in i klassrummet eller tambur
• Får ej köras på skolgården.
• Lag på hjälm!
Information
•
•
•
•
•

Skolavslutning är fredag 10 juni kl 8.45 i Rådahallen. Eleverna samlas 8.30 bak
Rådahallen.
Vårdnadshavare välkomna att titta.
Ingen skolbuss denna dag.
Eleverna samlas efter ceremonin bak Rådahallen för att säga glad sommar med sina
lärare. Därefter är det sommarlov!
Fritids startar efter avslutningen. Glöm inte lägga in i Tyra om ditt barn behöver fritids
denna dag.

Skolan startar igen torsdag 18/8 kl 8.30 med vanlig skoldag.
Tack för detta läsår och välkommen tillbaka i augusti. Till vårdnadshavare i åk 6 vill jag tacka
extra mycket för ett gott samarbete och önska er allt gott framöver.
Hälsningar:
Camilla Berglöv-Hermansson rektor Nordalsskolan
0530-18236
Camilla.berglov.hermansson@mellerud.se
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