Läsårsdata för läsåret 2017/2018
Terminstider:
Höstterminen 2017:

17 08 21 – 17 12 15

80 dagar

Vårterminen 2018:

18 01 08 – 18 06 14

99 dagar

Under hösten annan schema-avbrytande skolverksamhet:
-under hösten 2017
1 Jubileumsfest för Lilla E och invigning av nya lokaler, redovisningseftermiddag i oktober, julkonsertskväll
och annan julhappening i december – motsvarar skoltid sammanlagt 3 dagar
-under våren 2018
2 redovisningar, en under februari som redovisningseftermiddag och 1 redovisning kvällstid i maj, Öppet Hus i
januari, Barndag i juni,– motsvarar skoltid sammanlagt 3 dagar

Sammanlagt utgör övrig skoltid 6 dagar av skolåret.
Dessutom tillkommer för vissa klasser extra tid genom
resor, som kvittas ut i ledigtid som bestäms av
klassföreståndaren och rektor.
Gymnasiemässan för klass 9 är ytterligare ett uppdrag
som räknas som skoltid för de elever som skall delta och
kvittas mot vårens Öppet hus.

Totalt skoldagar lå 17/18 -185 dagar

Lovdagar:
Höstlov
vecka 44
30 oktober – 3 november
Sportlov
vecka 8
19 februari – 23 februari
Påsklov
vecka 14
3 april – 6 april
Måndag
vecka 18
dag före 1 Maj
Fredag (Dag efter Kristi Himmelfärd) 11 maj
Samtliga svenska helgdagar och röda dagar är lediga
för eleverna.

Studiedagar:
Fredagen den 27/10, måndagen den 8/1- 18, fredagen den 16/2- 18. Ytterligare studiedagar
kan komma läggas under ramen för läsåret.
Dagarna fastställs av rektor och meddelas skriftligen vårdnadshavaren.

Idrottsdagar:
5 idrottsdagar, för förskoleklass - skolår-9, planeras in i verksamheten. Personalen meddelar
vårdnadshavaren skriftligen om närmare datum.
Övrigt:
Eleverna skall varje läsår arbeta under minst 178 skoldagar. Enligt svensk skollag kan en elev
sammantaget med sjukfrånvaro och övrig ansökt ledighet endast frånvara skolan med
20 % av tiden. Detta innebär att en elev inte kan frånvara mer än 35 dagar då skolan måste vidta speciella
åtgärder. Skolan är viktig för varje barns framtid.

Fastslaget i styrelsen för Fria InterMiliaskolan 2017 08 16

