FE BRU AR I 2 017

Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Förra veckan firade vi vårt skyddshelgon Sankt Thomas av Aquino. Ett
särskilt tack till alla familjer som bidrog till den internationella buffén som
gjorde dagen extra festlig!
Det här läsåret är det fler elever på skolan än tidigare, och vi har för
närvarande kö till såväl förskola som vissa årskurser på skolan. Tänk på att
skicka in ansökan i god tid även om ni har syskonförtur!
Februarilovet
Vi har nu tagit emot anmälningsblanketterna inför februarilovet för förskola
och fritids. Tänk på att aktiviteter, mat och personalstyrka planeras utifrån
antalet anmälda barn – glöm inte att meddela förskola/fritids vid ev.
sjukfrånvaro även under lovet!
Ny maxtaxa
Som bekant är skolan i Sverige avgiftsfri, däremot finns det avgifter för barnomsorgen på
förskola och fritids. Vi följer här riktlinjerna i Lunds kommun och de har nu meddelat att
de höjer sin maxtaxa. Hör av er till vårt kansli om ni har några frågor kring avgifterna.
Modersmålsstöd på förskolan
Förskolan ska ge barn med annat modersmål än svenska möjlighet att både utveckla det
svenska språket och sitt modersmål. Hittills har vår förskola anlitat särskilda
modersmålslärare, men det har blivit allt vanligare att förskolor väljer att göra detta
genom andra arbetssätt.
I takt med att många förskolor i Lunds kommun inte erbjuder modersmålslärare i
förskolan får detta konsekvenser även för oss eftersom skolpengen inte längre täcker
dessa kostnader. Vi har därför beslutat att de som redan har en modersmålslärare
fortsätter med detta under vårterminen, men att vi tyvärr inte kan erbjuda
modersmålsstöd på samma sätt som tidigare framöver.
Skolkatalogen
Skolkatalogen har nu delats ut till familjerna på Sankt Thomas. Glöm inte att meddela
kansliet vid ändring av kontaktuppgifter: tel. 046-32 38 38, kansli@sanktthomas.se.
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