
Till föräldrar och elever på von Bahrs skola 
 

Tiden rinner iväg och snart är vårterminen slut. Vi arbetar just nu med organisationen för 

kommande läsår och än återstår visst arbete. Antal elever är nu cirka 450 elever och 

klassorganisationen blir preliminärt som nedan.  

I höst blir Christer Jones rektor för hela skolan F-9. Jag går på lång ledighet, pension! Mona 

Refai blir biträdande rektor med ansvar för F-5. Välkommen Mona! 

Jag vill tacka alla fantastiska elever, föräldrar och medarbetare som jag har haft både på 

Bellman och von Bahr. Ni har gjort ett fantastiskt arbete och tillsammans har vi byggt upp en 

skola som enligt Skolinspektionen är en trevlig och fin skola med bra arbets- och studiero. Jag 

lämnar skolvärlden efter 36 år så det är en stor förändring i mitt liv som jag nu ska fylla med 

saker jag själv väljer att göra. Kommer säkert att sakna er och skolan många gånger i 

framtiden. 

Skolavslutning  

Skolavslutningen äger rum onsdagen 10 juni i Lötenkyrkan. F-5 samlas vid flaggstången på 

von Bahrs skola 08.15 för att gemensamt tåga till Lötenkyrkan. Därefter är det högstadiets tur. 

Årskurs 6-9 samlas på kyrkbacken utanför Lötenkyrkan klockan 09.30. Programmen tar ca 

30-40 minuter och sedan är det sommarlov.  

Skolbarnsomsorgen har öppet som vanligt denna dag, och skollunch serveras för de barn som 

har skolbarnsomsorg. 

 

Sommarfritids på Liljeforsskolan vecka 27-31 

Under fem veckor slås fritidsverksamheten samman med fler skolor. Under veckorna 27-31  

är vi på Liljeforsskolan. Personal från von Bahrs skola följer med.  

Mobilnummer till Liljeforsskolan fritids är 0760-59 55 38 

 

Höstterminen 2015 

Läsåret startar tisdagen den 18 augusti kl. 09.00 och pågår till kl. 13.30. De nya 

förskoleklassbarnen har två inskolningsdagar. Berörda föräldrar har fått information om detta 

tidigare. 

 

 

Till sist – stor önskan om en fin sommar på alla de vis. Lycka till med allt 

vad gäller von Bahr. 

Vänliga hälsningar 

 

Vi på von Bahrs skola vill tacka för ett gott samarbete och önskar en skön 

och trevlig sommar! 

 

Sywonne Helmersson 
 

 

 


