Läsårstider 2020- 2021, årskurs F - 3.
Skolans hösttermin pågår under tiden 200817 - 201218.
Under höstterminen ingår fem (5) lovdagar som kan tas ut sammanhängande eller som
enstaka dagar. Dessa dagar ska meddelas om på blankett: ”Anmälan om ledighet”, senast
den 16 oktober. För elev som har fritidsplats är det frivilligt att ta ut ledighet, för elev som
inte har fritidsplats måste fem (5) lovdagar tas ut enligt ovan.

Skolans vårtermin pågår under tiden 210112 - 210611.
Under vårterminen ingår fem (5) lovdagar som ska tas ut sammanhängande eller som
enstaka dagar. Dessutom ingår fyra (4) dagars påsklov som ska tas ut under tiden 29 mars –
9 april. Dessa dagar ska meddelas om på blankett: ”Anmälan om ledighet”, senast den 19
februari. För elev som har fritidsplats är det frivilligt att ta ut ledighet, för elev som inte har
fritidsplats måste fem (5) + fyra (4) lovdagar tas ut enligt ovan.
14 maj är lovdag.
Ledighet utöver dessa dagar, ska ansökas om på särskild blankett som finns på Unikum och i
skolan hall.
Fritids är öppet dagligen 7.00 - 17.30 med följande undantag:
Stängt under juli månad 2020.
Stängt den 13 och 14 augusti 2020 för lärarnas studiedagar.
Stängt från kl 12.00 den 30 oktober 2020.
Stängt den 24-31 december 2020.
Stängt den 11 januari 2021 för lärarnas studiedag.
Stängt från kl 12.00 den 1 april 2021, Skärtorsdagen.
Stängt från kl 12.00 den 30 april 2021, Valborgsmässoafton.
Stängt den 14 maj 2021.
Stängt under juli månad 2021.
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