Läsårstider för Gaddenskolan 2018-19

Skola/förskoleklass
Förskoleklassen börjar sin skoldag kl.08.30 och slutar kl.12.40. (Ingen förskoleklass på fredagar)
År 1 börjar sin skoldag kl. 8.30 och slutar mån-tors 13.35, fredagar slutar de 12.40.
År 2 – 3 börjar sin skoldag kl.08.30 och slutar kl.13.35.
År 4 – 6 börjar sin skoldag kl.08.30 och slutar kl.14.45 utom fredagar då de slutar kl.13.35.

Höstterminen 2018
Onsdag den 22 augusti – fredag den 21 december
Onsdag den 22/8 startar terminen med skolstartsfest. Då är även föräldrar och syskon
välkomna. Vi börjar kl.16.30 med aktiviteter som år 5 bjuder in till (se sep. inbjudan) samling i
klassrummen 17.30 och vi slutar ca 18.30. Fritidshemmet är öppet som vanligt. OBS Inga
skolskjutsar går denna dag! Julavslutningen äger rum torsdag den 20/12 på kvällen, fredag är
eleverna kompensationslediga.
Lovdagar
Höstlov, 29 oktober – 2 november (v 44)
Kompetensutvecklingsdagar för lärarna
15 - 21 augusti
22 augusti (innan skolstarten)
27 september
29 - 31oktober (höstlov)

Planeringsmåndagar
Skoleleverna slutar kl.12.30 följande dagar: 3 september, 1 oktober (ers. 22/10), 26 november.

Vårterminen 2019
Tisdag den 8 januari - fredag den 14 juni
Sommaravslutningen äger rum torsdag den 13/6 på kvällen, fredag är eleverna
kompensationslediga.
Lovdagar
Vinterlov, 11 - 15 februari (v 7)
Påsklov, 15 april – 18 april (v 16)
31 maj
7 juni

Kompetensutvecklingsdagar för lärarna
7 januari
4 mars
22 maj
14 juni samt 17-19 juni
Planeringsmåndagar
Skoleleverna slutar kl.12.30 följande dagar: 21 januari, 18 februari, 18 mars, 29 april, 20 maj

Gaddenskolans Fritidshem
Öppettider
6.30-17.30 Vi har gemensam öppning och stängning för Humlan och Biet på avdelningen Biet. På morgonen
fram till kl. 7.00 och på eftermiddagen från ca 16.50.
Stängningsdagar
Måndag 20 augusti (Uppstart/gemensam kompetensutveckling för personalen)
Måndag 29 oktober (Gemensam kompetensutveckling för personalen)
Måndag 4 mars (Gemensam kompetensutveckling för personalen)
Fredag 31 maj (lovdag)

Fritidshemmet är semesterstängt 4 veckor på sommaren, v. 28-31. Gaddens elever får vid behov använda
kommunens jourplats. Anmälan görs till Bollebygds kommun tel. 033-231300 före april månad.

Nationella prov
Nationella prov för år 3 är förlagda till veckorna 11-20 (11 mars-17 maj). Eleverna beviljas ej ledighet utöver lov
under denna period.
Nationella prov för år 6 är förlagda till veckorna 45-50 för de muntliga delarna samt veckorna 6, 15, och 19 för
de skriftliga delarna. Eleverna beviljas ej ledighet utöver lov under denna period.

Sjukanmälan
Sjukanmälan gör man från kl 8 till kontoret telenr: 033-20 26 40.
Komihåg att ringa varje dag då barnet är sjukt.
Väntas ditt barn på fritids anmäler ni istället till respektive avdelning Biet 033- 20 26 46 och Humlan (från 7.00)
033-20 26 45.
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