
      

 

 

 

 

  

 

Medlemsbrev december 
2016 
 

Höstterminen börjar gå mot sitt slut och nu 

väntar jullovet runt hörnet. Välförtjänt 

ledighet för både barn och vuxna innan det 

nya året tar vid.  

För oss på skolan började höstterminen med 

en ny rektor, Gunnel Gustafsson. Vi tycker det 

har varit en mycket bra start på läsåret och det 

känns tryggt med Gunnel och den fina, 

kunniga och engagerade personal vi har på 

skolan.  

Dessutom kan vi även glädjande nog meddela 

att skolan växer. I skrivande stund har vi 78 

elever på skolan. Så stor har skolan aldrig 

varit innan. Roligt! Det innebär att Friskolan 

Kronobergshed står för kvalité och att det 

positiva ryktet om skolan sprider sig. Utan 

duktig personal hade vi inte klarat det! Så 

extra tack till Er. 

 

Höstterminen 

I november hade vi årsmöte på skolan. Den 

nya styrelsen valdes och de sedvanliga 

punkterna togs upp. För att kort sammanfatta 

mötet kan nämnas att ekonomin ser fortsatt 

bra ut. Ett bra resultat gör även att det känns 

fortsatt tryggt att driva skolan. En skola som 

nästa år firar 10-års jubileum.  

 

Investeringar som gjorts under året var 

renoveringen av Lottastugan och duscharna. 

Nästa investering som står på tur är matsalen. 

Planerna är igång så någon gång under nästa 

år kommer vi dra igång renovering. Önskemål 

från personalen är även att uppgradera IT-

systemet ytterligare vilket kommer göras 

inom snar framtid. Snabba beslutsvägar gör 

att det sällan behöver gå långt från önskemål 

till beslut och genomförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 2016/2017 

På årsmötet valdes en ny styrelse. Den ser 

under arbetsåret ut som: 

Bo Skandevall – ordförande 

Wiktoria Hedlund – sekreterare 

Göran Svärd – kassör 

Andé Lindmark– fastighetsansvarig 

Katarina Tuneskog – medlemsansvarig 

 

Ny i styrelsen är André. Vi hälsar honom 

välkommen och han blir efterträdare till Krister 

Hägg. André är förälder på skolan, har 

erfarenhet av styrelsearbete, jobbar på JKS 

Golv i Växjö och är kunnig och engagerad i 

mycket 

 

De senaste åren har styrelsen arrangerat 

biokväll innan jul på Moheda Bio. I år gör vi 

lite annorlunda och ska försöka se till att barnen 

får möjlighet att gå på bio, men då under skoltid. 

Detta blir dock först under vårterminen. Men 

innan dess kanske tomten kommer till skolan 

med liten julklapp… 

 

Är det något ni undrar över, något ni vill veta 

eller om något är oklart. Tveka inte att höra av 

er! 

 

Med önskan om en riktigt GOD JUL och ett 

GOTT NYTT ÅR så avslutar vi årets sista 

medlemsbrev. 

 
 

På återhörande! 

Styrelsen genom Katarina Tuneskog 


