info.taby@kunskapsskolan.se
tfn: 08-506 911 11
Sjukanmälan för elever görs till tfn: 0515-869 05

Kalendarium läsåret 2018/19
Uppdaterat 2018-05-03 Informationen i kalendariet är dagsaktuell och uppdateras fortlöpande
Datum för Nationella prov hittar du på Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum
Här hittar du skolans scheman:
http://skola24.se/Schemavisare/Schema/kunskapsskolan.skola24.se/Kunskapsskolan+T%C3%A4by
För elevens personliga schema:
Ange id: Elevens personnummer i formatet YYYYMMDDXXXX
Höstterminens första dag
Upprop nya elever kl 9, befintliga elever börjar kl 10
Första skolveckan
Första skolveckan tis-fre går eleverna 8.30-lunch. Skollunch serveras alla dagar.
Ingen fotboll, eller idrott under den första veckan.
Läsårsdata, terminstider och lovdagar
Höstterminen 2018
Höstterminens första dag

20-aug

Studiedag åk 4-9

12-okt

Höstlov

29 oktober-2 november (vecka 44)

Studiedag åk 4-9

12-dec

Höstterminens sista dag

20-dec

Vårterminen 2019
Vårterminens första dag

09-jan

Studiedag åk 4-9

21-jan

Öppet Hus åk 4-8

31-jan

Kompledigt för Öppet hus/Täbydansen åk 4-9

Sportlov

1-feb

25 februari-1 mars (vecka 9)

Påsklov

15 april-22 april (vecka 16)

Röd dag

01-maj

Röd dag

30-maj

Lovdag

31-maj

Röd dag

06-jun

Lovdag

07-jun

Terminens sista dag

14-jun

Viktiga datum under läsåret 2018/19 Datum med reservation för felskrivning/ändringar
Informationen i kalendariet är dagsaktuell och uppdateras fortlöpande

Datum för Nationella prov hittar du på Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum
Höstterminens första dag
Eleverna slutar efter lunch
Utvecklingssamtal fr kl 12
Eleverna går enligt schema:
Konceptutbildning för nya föräldrar kl. 18-19.30
Kunskapsklubben stänger kl.15
Elevfoto
Kunskapsjoggen 4-9
Prao åk 9
Kunskapsklubben stänger kl.15
Studiedag åk 4-8
Studiedag åk 9
Temavecka Retorik & FN/EU
Mitterminsinformation skickas hem
Uppföljning av mitterminsrapport för föräldrar, föräldramingel åk 7-9*
Uppföljning av mitterminsrapport för föräldrar åk 6
Freaky Friday, utklädning frivilligt, inga clowner och inga masker
Höstlov
Kunskapsklubben stänger kl.15
Informationsmöte för blivande elever
ws-vecka
Kunskapsklubben stänger kl.15
Sista dag att göra projektprov
Kunskapsklubben stängd!
Studiedag åk 4-9
Lucia
Likabehandlingsdag med samarbetsövningar
Årskursdag 7-9 /Aktivitetsdag 4-6*
Årskursdag 4-6 /Aktivitetsdag 7-9*
Kleins Julbord till lunch
Städ och utvärdering
Höstterminens sista dag/Avslutning/Betygsutdelning

2018-08-21
2018-08-21
2018-08-21
2018-08-27
2018-09-04
2018-09-11
2018-09-24
2018-09-27
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-12
2018-10-19
2018-10-22
2018-10-19
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-26
2018-10-29
2018-11-06
2018-11-27
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-07
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-19
2018-12-20

Utvecklingssamtal Obs! Utvecklingssamtal innan vårterminens första dag
Vårterminens första dag
Befintliga elever går 9:00-lunch

2019-01-08
2019-01-09

- 2018-08-24
2018-08-24

2018-09-26
2018-10-19

- 2018-10-26

- 2018-11-02

- 2018-12-07

- 2019-01-11

Upprop kl 8.30 i matsalen för nya elever. Föräldrar är givetvis välkomna
att närvara vid uppropet, men därefter önskar vi ”egentid” med eleverna
i klassrummet.
Första skolveckan tor-fre går eleverna 8.30-lunch. Skollunch serveras alla
dagar. Ingen fotboll, eller idrott denna vecka.
Eleverna slutar efter lunch
Kvarglömda kläder tvättas/skänkes till välgörande ändamål
Eleverna går enligt schema:
Studiedag 4-9
Informationsmöte för blivande elever
Täby kommuns kvalitetsuppföljning ”Våga visa”
Konceptutbildning för nya föräldrar kl. 18-19.30
Informationsmöte för blivande elever
Kunskapsklubben stänger kl.15
Öppet hus åk 4-8 kl.15-19, lunch, mellis & middag serveras
Årliga dansen för 9:or
Kompledigt för öppet hus åk 4-8
Kompledigt för "Årliga dansen" åk 9
Vegetarisk vecka
Temavecka Miljö/Hälsa
Alla hjärtans dag
Skyddsrond
ws-vecka
Kunskapsklubben stänger kl.15
Sportlov
Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Vinteridrottsdag*
Prao åk 8
Kunskapsklubben stänger kl.15
Mitterminsinformation skickas hem
Sommartid-Klockan ställs en timme framåt
Uppföljning av mitterminsrapport för föräldrar, föräldramingel åk 7-9*
Eleverna 7-9 slutar efter lunch
Uppföljning av mitterminsrapport för föräldrar åk 6
ws-vecka
Påsklov
Röd dag
Kunskapsklubben stänger kl.15
ws-vecka
Temavecka Miljö/Hälsa
Orientering åk 7-9
Orientering åk 7-9
Röd dag
Avslutning Kunskapsklubben

2019-01-09
2019-01-11
2019-01-14
2019-01-21
2019-01-22
2019-01-01
2019-01-23
2019-01-29
2019-01-29
2019-01-31
2019-02-01
2019-02-01
2019-02-01
2019-02-11
2019-02-11
2019-02-14
2019-02-04
2019-02-18
2019-02-19
2019-02-25
2019-032019-03-06
2019-03-18
2019-03-26
2019-03-29
2019-03-31
2019-04-02
2019-04-02
2019-04-03
2019-04-08
2019-04-15
2019-05-01
2019-05-07
2019-05-27
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-29

- 2019-01-11

- 2019-02-15
- 2019-02-15

2019-02-22
- 2019-03-01
- 2019-032019-03-22

- 2019-04-12
- 2019-04-22

- 2019-06-05
- 2019-06-05

Kunskapsklubben stängd
Lovdag
Sista dag att göra projektprov
Kunskapsklubben stänger kl.15
Täby kommuns ”Barnbytardag”åk 4-5/ Välgörenhetslopp-”Barn springer
för barn” åk 6-9
Bal/avslutningsfest åk 9
Röd dag
Baseballfinal -Alla hejar under finalen!
Studiedag 4-9
Lovdag
Friidrottsdag*
Årskursdag 7-9 /Aktivitetsdag 4-6*
Årskursdag 4-6 /Aktivitetsdag 7-9*
Baseballmatch 9:or ws lärare
Städ och utvärdering
Vårterminens sista dag/Avslutning/Betygsutdelning, * se info nedan
Kvarglömda kläder tvättas/skänkes till välgörande ändamål

2019-06-03
2019-05-31
2019-06-03
2019-06-04

- 2019-06-14

2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-20

* Ingen skollunch serveras denna dag, medtag egen matsäck eller meddela handledare senast två
veckor i förväg att ni istället önskar erhållla lunchpaket från skolköket. (Medtag egen tallrik, bestick
och vattenflaska.)
*Uppföljning av mitterminsrapport för föräldrar, föräldramingel åk 7-9
Föräldramingel åk 7-9 (Inga lektioner efter lunch)
Ämneslärarna finns tillgängliga för att följa upp mitterminsprognosen. Alla föräldrar ges individuella
möjligheter att följa upp sitt barns studier/resultat ämnesvis.
åk 9 12.30-14.30
åk 8 14.30-16.30
åk 7 16.30 -18.30
Täby kommuns ”Barnbytardag”
Blivande elever kommer på besök på förmiddagen inklusive lunch. Dagen arrangeras som en "lättare"
skoldag/inskolningsdag, efter lunch är "Barnbytardagen" slut.
Täby Kunskapsskolas välgörenhetslopp -Hjälp ett barn med UNICEF
Den 4-5 juni kommer Kunskapsskolan Täby i samarbete med Elevrådet att arrangera ett
välgörenhetslopp för att visa solidaritet för barn i behov. Eleverna springer till förmån för UNICEF.
Tanken är att ju längre eleverna springer, desto mer pengar skänker skolan till insamlingen. Vår
förhoppning är att även personal, elever och föräldrar vill vara med och bidra till insamlingen som
pågår till och med skolavslutningen den 14/6-2019.
*14/6 Skolavslutning 2019 -Familjer är givetvis välkomna!
åk 4-5 kl 8.30 på skolan
åk 6 kl 9.30 på skolan
Efter gemensam skolavslutning i matsalen och betygsutdelning samlas vi för att äta tårtbuffé
tillsammans! Om vädret tillåter har vi picknick utomhus, vid regn dukar vi upp i idrottshallen.

De som vill tar med sig tårta & tårtspade, alla tar med sig egen dryck, skedar, tallrikar och något att
sitta på till hela familjen.
Åk 7-9
Har gemensam skolavslutning kl 11 i Tibble kyrka, efter avslutningen följer sedvanlig betygsutdelning
utanför kyrkan.

