
 

      

      

      

       

 

 

Äntligen är våren här och vi kan få njuta av  

ljusare kvällar och vackra vårblommor. Majblomman  

startar sin försäljning 1:a april, som ett säkert vårtecken. 

Det märks att energinivån stiger, både i naturen och på oss  

människor, och det passar ju bra när eleverna ska orka  

göra sitt yttersta för att nå kunskapskraven i skolan, 

innan det är dags för ett välförtjänt sommarlov.  

 

Åsebro förskola startar upp en ny avdelning i april. I samband med detta 

byter vi namn på alla avdelningar och anpassar barngrupper och personal efter den 

nya organisationen. De nya avdelningarna heter Ängen, Skogen, Åkern, Ladan och 

Kvarnen. Att Åsebro växer gör att vi ser ljust på framtiden. Denna slogan kommer vi 

använda oss av framöver; ”Framtidens Åsebro – där grödor och kunskaper gror”. 

 

Nationella proven i åk. 3 har påbörjats och håller på till och med v.20.   

 

5 och 7 april har åk. 6 nationella prov i engelska. Då beviljas inga ledigheter.  

14 april (Skärtorsdag) anordnar skolan en ”hattparad” för eleverna, där vinster 

delas ut till olika kreationer. Låt fantasi och kreativitet flöda! 

 

V.16 är det påsklov. Observera att påsklovet startar veckan innan med långfredag. 

25 april är det kompetensutvecklingsdag för all personal på förskola och 

fritids. Då håller dessa verksamheter stängt. Eleverna i skolan har vanlig skoldag! 

 

4 och 6 maj har åk. 6 nationella prov i matte. Då beviljas inga ledigheter. 

 

18 maj springer vi ”Åsebro-ruset”. Mer info kommer från respektive klasslärare. 

 

27 maj är en lovdag och eleverna i skolan är lediga. 

 

Skolavslutning för Åsebros elever blir torsdag 9 juni på kvällen. Mer info 

kommer framöver. 

I nästa Åsebronytt, för juni månad, kommer läsårstider för läsåret 2022/23 att finnas 

med samt information om höstens organisation. 

 

Jag önskar er en fortsatt fin vår och en skön påskledighet! 

Vänliga hälsningar Lena Andersson 
Har ni några frågor eller funderingar, är ni alltid välkomna att höra av er!  

Lena Andersson, rektor Åsebro skola och förskola. Tel.nr: 0530-180 45, 0706–73 32 34  

Mail: lena.andersson@mellerud.se 
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