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Här kommer läsårets sista informationsbrev. Vi önskar er alla
en skön avkopplande sommar med förhoppning om sol och värme.
I september kommer du som vårdnadshavare få tillgång till Eskilstuna kommuns stora
satsning, lärplattformen Vklass. Vklass är en tjänst för skolor där lärare, elever och
föräldrar kan samarbeta och kommunicera. Skolrapport.se är en tjänst i Vklass där du som
vårdnadshavare får en överblick över ditt barns studier samt kan se lektioner och frånvaro.
Du som vårdnadshavare ska från och med 1 september anmäla all frånvaro genom Vklass,
även ledighet ska ansökas där. Frånvaro anmäls via webben skolrapport.se, Vklass appen
eller via ett gemensamt telefonnummer. Inför detta rekommenderar vi er redan nu att ordna
med e-legitimation. För mer information läs bifogat brev.
Inbjudan till informationskväll i samband med föräldramöte kommer när vi startar i
augusti.
Aktuellt Hållsta skola
Kvarglömda kläder
Saknar du några kläder? Under juni kommer alla kvarglömda kläder att finnas på skolan.
Därefter kommer kläderna att lämnas till insamling.
Sommarfritidshem
Nytt för i år är att under veckorna 29 och 30 kommer Hållsta skolas fritidshem att samverka
med Mesta skolas fritidshem och all verksamhet är då på Mesta skola. Separat information
har lämnats till berörda. Övriga veckor har vi öppet på Hållsta skola.
Vid förändring kring ditt barns sommartider vänligen meddela fritidshemspersonalen
snarast.
Aktuellt inför hösten
Rekryteringen är inte avslutad än för Monica Karlsson Hjelms pensionsavgång. Däremot
kan vi hälsa Camilla Edlund välkommen som lärare för blivande åk 1 och Susanne Carlsson
som ekonomibiträde i köket.
Vi vill önska Eva-Britt och Monica en välförtjänt semester och därefter pension.
Under sommarlovet kommer följande renovering att göras på Hållsta skola:
- Kompletterande akustikplattor i tre klassrum.
- Målning av väggar i fem klassrum.
- Fönsterbyte i biblioteksbyggnaden.
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Hösterminens start
Höstterminen startar den 15 augusti kl. 8:10-9:30 med upprop i klassummen. Busstiderna
för den dagen kommer att finnas på Hållsta skolas hemsida vi skolstart.
Skolfotografering
Fotografering av eleverna är den 22-23 augusti. Det är samma företag Photomic, som förra
året.
Reviderade Läsårstider för nästa läsår 2016/2017
Det har upptäckts att läsåret 2016/2017 var en dag för kort och att en skoldag behövde
läggas in. Höstterminen 2016 har förlängts med en skoldag och slutar 20 december.
Höstteminen 2016-08-15 – 2016-12-20
Vårterminen 2017-01-09 – 2017-06-09
2016

v.39
v.44

26/9
31/10-4/11

studiedag
höstlov

2017

v.2
v.8
v.11
v.15
v.21

9/1
20/2-24/2
15/3
10/4-14/4
26/5

planeringsdag
sportlov
studiedag
påsklov
lovdag

Stängningsdagar för fritidshem och
öppen verksamhet
2016
Vecka 39
måndag 26/9
Vecka 44
måndag 31/10
2017
Vecka 2
måndag 9/1
Vecka 11
onsdag 15/3

Aktuellt som är gemensamt för skolorna Mesta och Hållsta
Förändring till hösten?
Vi är tacksamma om du som vet att det blir någon förändring för ditt barn till hösten
meddelar oss så snabbt som möjligt. Det underlättar för oss att göra en så bra planering
som möjligt för eleverna.
Alla förändringar ska meddelas via medborgarkontot. Båda vårdnadshavarna ska gå in och
godkänna ändringar. Mer att läsa finns på Eskilstuna kommuns hemsida
http://www.eskilstuna.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/Val-avgrundskola/Byta-skola/
Fritidshems plats upphör för årskurs 3
Plats på fritidshem varar längst till och med 30 juni det år barnet fyller 10 år eller börjar
årskurs 4. Därefter erbjuds ditt barn att komma till den öppna verksamheten på skolan.
Önskar du säga upp platsen tidigare gäller regeln om 2 månaders uppsägning. Säg upp
platsen via vår e-tjänst genom att logga in på: www.eskilstuna.se/barnomsorg.

Önskar er alla en skön sommar!
Ann Haume rektor med personal

