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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Hoppas att ni alla har ett skönt sommarlov! Juli månad närmar sig sitt slut och vi skickar
därför ut ett nyhetsbrev med information inför läsårsstarten. Vi kommer detta läsår att ha 10
klasser på skolan, och det tillsammans med tjänstledighet bland personal och att någon lärare
har slutat innebär att vi behöver fler lärare på skolan. Som många av er säkert känner till så
har lärarbristen i Sverige nu blivit kännbar för de flesta skolor och gör rekryteringar svårare än
tidigare. Även på sikt är det därför viktigt att sprida informationen att det finns en katolsk
skola i Lund för de pedagoger som vill få möjligheten att arbeta i en sådan miljö!

Skolstart den 22 augusti
Genom placeringen av läsårets studiedagar har vi gett alla elever lite längre sommarlov i år.
Det nya läsåret börjar måndagen den 22 augusti kl. 10.00-14.00 och inleds med en kort
samling i aulan. De första skoldagarna kommer sedan klasserna att ha särskilda aktiviteter för
att starta terminen. Tiderna för hela nästa läsår hittar ni på baksidan av detta nyhetsbrev.

Påven till Lund
Som många av er redan känner till så kommer påven att besöka Lund och
Malmö 31 oktober – 1 november. Än så länge finns inte många detaljer
kring besöket, men vi hoppas förstås att vi på något sätt kan delta under
någon av dessa dagar. Vi återkommer med information så snart vi vet
mera om detta.

Årskurs 9 bland de bästa i Sverige 2015
Som liten skolan kommer vi inte alltid med i Skolverkets vanliga
statistik och av integritetsskäl är det inte alltid lämpligt att
redovisa resultat om klasserna är små. Men eftersom det är
officiella siffror kan vi berätta att det gick det mycket bra för
eleverna som gick ut årskurs 9 2015. De hade ett genomsnittligt
meritvärde på 289,1 och kom därför på 13:e plats jämfört med
alla skolor i Sverige! Ett stort grattis till alla elever, och till alla
föräldrar och pedagoger som stöttat på vägen!

Renovering i parken
Ni som har besökt skolan under våren har inte kunnat undvika att lägga märke till de arbeten
som pågår på skolans framsida. Den tidsplan som vi fått ta del av har redan spruckit, men när
allt är klart kommer fontänen att ha fått nytt liv, ett smidesstaket ska sättas upp kring

fontänen och vägarna kring skolan kommer att smalnas av för att få ner hastigheten på
trafiken. Vi hoppas att dessa planer snart blir verklighet...

Klasslärare läsåret 2016-2017
Så här ser planeringen för klasslärare ut inför nästa läsår:
Förskoleklass Emma Sandler
Klass 1 Linda Ligutic
Klass 2 Julka Vuletic
Klass 3 Ingela Zimmer
Klass 4 Mathias Thomas
Klass 5 Rikard Berg Trujillo
Klass 6 Ulf Oldehed
Klass 7 Lubomir Vouchev
Klass 8 Marita Grandjean & Marie-Elen Osbeck
Klass 9 Irina Filiaeva & Marie-Elen Osbeck

Terminstider läsåret 2016-2017
Höstterminen 2016: måndag 22 augusti – fredagen 16 december
Lovdagar
31 oktober - 4 november

Studiedagar (eleverna lediga)
19-20 december

Onsdagen den 21 december blir eleverna komplediga för Öppet hus som kommer att hållas en
lördag under hösten. På så sätt får de i stället lite längre jullov.
Vårterminen 2017: tisdag 10 januari – fredag 16 juni
Lovdagar
20-24 februari
10–13 april
26 maj
5 juni

Studiedagar (eleverna lediga)
9 januari
18 april

Lägg märke till att samtliga studiedagar är lagda i anslutning till annan ledighet.
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