Läsårsdata för läsåret 2018/2019
Terminstider:
Höstterminen 2018:

18 08 20 – 18 12 18

84 dagar

Julavslutning sker 18/12-18 klockan 8.00- 13.00.

Vårterminen 2019:

19 01 08 – 19 06 14

101 dagar

Skolavslutningen sker kvällen innan 13/6-19 klockan 18.00.

Annan schema-avbrytande skolverksamhet:
-under hösten 2018
Kick off lördagen den 22/9, redovisningseftermiddag i torsdagen den 25/10, julkonsertskväll torsdagen den 6/12,
vilket motsvarar sammanlagt 2 skoldagar. Reservation för förändringar.
-under våren 2019
Redovisningseftermiddag den 14/2-19, redovisning kvällstid onsdagen den 5/6-19, Öppet Hus, lördagen den 2/219, vilket motsvarar sammanlagt 2 skoldagar. Reservation för förändringar.
Sammanlagt utgör övrig skoltid 4 dagar av skolåret. Dessutom tillkommer för
vissa klasser extra tid genom andra aktiviteter eller resor, som kvittas ut i ledig
tid 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 dag.
Totalt planerade skoldagar lå 18/19 studiedagarna borträknade=180.

Lovdagar:
Höstlov/Läslov
vecka 44
29 oktober – 2 november
Sportlov
vecka 8
18 februari – 22 februari
Påsklov
vecka 16
15 april – 18 april
Fredag (Dag efter Kristi Himmelfärd) 31 maj
Fredag (Dag efter Nationaldag)
7 juni
Samtliga svenska helgdagar och röda dagar är lediga för eleverna.

Studiedagar:
Tisdagen den 2/10, fredagen den 26/10, måndagen den 7/1-19, fredagen den 15/2-19 och
onsdagen 29/5-19.
Efter beslut i bildningsnämnden i maj 2018 har även skolans fritidshem tre utbildningsdagar
under läsåret 2018-2019: 2/10, 7/1-19 och 29/5-19.

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 juni 2018.

