LILJESTENEN - December 2016
Terminen går mot sitt slut och vi vill passa på att informera om
vad som är på gång på skolan de sista dagarna, samt önska er
alla en God jul och ett Gott nytt år! /personalen på
Liljestensskolan

Elever och personal som slutar
År 2016 har varit ett mycket speciellt år, som inleddes med att vi fick ta emot många nya
elever i våra klasser. Personalgruppen utökades med 10 tjänster. Vi som arbetar på skolan är
glada över det som våra nya elever, deras föräldrar och våra studiehandledare har lärt oss
om språk, kulturer och hur det är att leva på andra ställen i världen. Det har lärt oss en hel
del om oss själva också!
För några veckor sedan så fick vi besked från migrationsverket om att förläggningarna på
Brännebrona och Kurorten ska läggas ner och vara tömda senast 31/12. För vår del har detta
betytt att de nyanlända eleverna har flyttat iväg till andra kommuner succesivt. Självklart
påverkas hela skolan av de avsked som nu måste tas, men svårast är det så klart för de
ungdomar som just funnit sig tillrätta hos oss och nu får börja på en ny skola och i en ny
klass. Vi vet hur som helst att de haft en bra skolgång hos oss och att de lärt sig grunderna i
svenska. Vi önskar er alla stort lycka till framöver!

Skolrestaurangen och Burger King
Sedan öppnandet av Burger King i Götene har skolresaurangen fått slänga mycket mat varje
dag. En del elever äter förmodligen sin lunch på Burger King istället. Det är en dessutom en
farlig väg för våra elever att ta sig dit. Det är bra om varje familj tar en diskussion om detta
hemma så att ni som föräldrar vet var er ungdom äter. Visar det sig att vi fortsatt kommer
att behöva slänga så mycket mat så kommer vi att beställa färre portioner, då prioriterar vi
att lägga pengarna på annat.

Ny fluga
En ny fluga bland vissa elever är att de med svart tuschpenna ritar på armen. Sedan
använder de mobilens lampa och lyser på märket så att det ”bränner till”. Lekar av den här
sorten cirkulerar då och då och om du som vårdnadshavare uppmärksammar att ditt barn
har mörka märken eller brännmärken på kroppen – fråga vad som hänt och ta en diskussion
med honom eller henne.

Luciafirande
Luciatåget kommer att ske i cafeterian tisdagen den 13 december kl. 8.30. Handledare
samlar respektive klass kl. 08.20 för att sedan tillsammans med eleverna komma på plats
framför scenen 08.30. Luciafirandet tar ca 40 minuter. Efter föreställningen bjuds på
pepparkaka och festis. Lektionerna återupptas kl. 9.45.

Julavslutning
Se program på sista sidan.

Vårterminen 2017
Eleverna börjar igen tisdag 10 januari enligt ordinarie schema.

Julavslutning onsdag 21/12 2016
Vanlig skoldag fram till kl. 13.50. Avslutning från kl. 14.00. Program enligt följande:
Åk 7
14.00-14.50
Samling i klassrummet
14.50-15.20
Idrottshallen. Aktivitet som elevrådet ordnat.
15.20-15.40
Gröt i matsalen
15.40-17.00
Klassrummet
Åk 8
14.00-15.00
Klassrummet
15.00-15.20
Gröt i matsalen
15.30-16.00
Idrottshallen. Aktivitet som elevrådet
ordnat.
16-17
Klassrummet
Åk 9
14.00-14.40
Aktivitet som elevrådet ordnat
14.50-15.40
Klassrummet
15.40-16.00
Gröt i matsalen
16-17
Klassrummet

Gemensam avslutning för alla 17.00-17.40, elevcafét
musik, spexfilmer mm. Alla står upp under hela tillställningen
17.40 Betygsutdelning i respektive klassrum

OBS! Eftersom skoldagen är förlängd och alla inte har möjlighet att ta sig hem med de
vanliga bussarna, ber vi de föräldrar som har möjlighet att komma och hämta sina barn att
göra det. Samåk gärna. Om någon ändå inte har tillgång till skjuts hem så meddela
handledaren senast måndag 19/12, så hjälper vi till med detta.

JULDISCO!
Fritid-ungdom ordnar avslutningsdisco för våra elever på kvällen efter avslutningen.
När: onsdagen den 21/12 20.00-23.00
Var: elevcafét
För de elever som inte vill åka hem mellan 18-20 finns det möjlighet att vara i idrottshallen.
Det kommer att vara personal från fritid-ungdom där och det kommer att vara någon
aktivitet i hallen. OBS! Efter avslutningen måste alla elever lämna skolan. Dörrar kommer att
låsas kl. 18.30. När discot börjar är endast stora entrén och cafédelen upplåst.
Info kommer att sättas upp på skolans anslagstavla.

