2018-12-04

Till målsman för:
<Förnamn> <Efternamn>
<Adress>
<Postnr> <Ort>

Med anledning av den uppkomna situationen med Klippans friskolas konkurs har Barn och
utbildningsförvaltningen i Klippan arbetat fram en lösning för elevernas fortsatta skolgång.

Med bakgrund av den dialog som skett med både skolledning på Klippans friskola, personal, elever
och föräldrar så har vi lyckats hitta en lösning där elevernas grupper kan hållas samlade. Under de
förutsättningarna som råder så har vi kunnat möjliggöra detta på skolan i Ljungbyhed. Vi kommer
att kunna erbjuda samtliga elever på skolan en fortsatt samlad skolgång vilket har varit ett önskemål
från flera håll.
Att kunna ta emot över 150 elever på en och samma enhet, med kort varsel, sätter stor press på vår
organisation och personal och det har krävts snabba insatser och ansträngningar från
Ljungbyhedskolans sida för att möjliggöra detta.
För att underlätta för er kommer vi också att kunna erbjuda samtliga elever, som behöver och vill
det, skolskjuts från centralorten Klippan ut till skolan i Ljungbyhed i samband med skoldagens start
och slut. Det innebär behov av ytterligare planering från vår sida och därför är det av vikt att vi får
en bekräftelse från er vårdnadshavare att ni vill ha platsen på skolan för ert barn. Bifogat i detta
brev finns en svarstalong som ni kan lämna in till skolledningen på Klippans friskola, för
vidarebefordran till BUF, alternativt i receptionen på kommunhuset i Klippan eller lämna det direkt
till representanter för BUF i samband med mötet den 10/12 i Ljungbyhed. Vi behöver ert svar
senast den 17/12.
Vi kommer också att hålla en presentation av verksamheten och i samband med det öppna upp för
ett besök av skolans lokaler måndagen den 10/12. Av brandskyddsskäl måste vi tyvärr dela på
informationstillfället och inleder därför med vårdnadshavare för alla elever i årskurserna F-6 kl 1819 och mellan kl 19-20 för vårdnadshavare i åk 7-9. Klippans kommuns förvaltningsledning och
representanter från skolan kommer att finnas på plats och hålla i mötet.

Kontaktpersoner BUF:
Rose-Marie Bergman, Skolchef. (rose-marie.bergman@klippan.se) 0435-28340
Mattias Adolfsson, verksamhetschef grundskola. (mattias.adolfsson@klippan.se) 0435-28403
Chanette Bellander, rektor Ljungbyhedskolan (chanette.bellander@klippan.se) 0435-28420
Kenneth Dådring, bitr rektor Ljungbyhedskolan (kenneth.dadring@klippan.se) 0734-398102

Vi är tacksamma om ni vill lämna in detta till oss enligt tidigare anvisningar för
att vår fortsatta planering ska kunna fungera så väl som möjligt.
Barnets namn: <Förnamn> <Efternamn> <Personid>
Vi bekräftar platsen på Ljungbyhedskolan
Vi har ordnat annan plats för vårt barn, på _________________________skola

_____________________________

_____________________________

underskrift vårdnadshavare

underskrift vårdnadshavare

