
 

 

 

LILJESTENEN - December 2017 

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 

Luciafirande 

Luciatåget kommer att ske i cafeterian onsdagen 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.  

 

 

 

 

 

(Bild från förra årets luciafirande) 

Julavslutning 

Se program på sista sidan. 

Juldisco 

Fritid-ungdom ordnar avslutningsdisco för våra elever på kvällen den 20 december. 

Tid: onsdagen den 20/12 kl. 21-24 

Plats: elevcafét 

OBS att skolan är stängd mellan 18-21 och att vi endast ansvarar för din ungdom fram till 

18.00. Personal från fritid ungdom finns givetvis på plats under discokvällen. 

Mer info kommer att sättas upp på skolans anslagstavla.  

 

Vårterminen 2017 

Eleverna börjar igen tisdag 9 januari enligt ordinarie schema. 



 

Julavslutning onsdag 20/12 2017 
 

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 i cafét 
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 18/12. 

 

 


