
 

 
 
 
Information till elever och vårdnadshavare Arenaskolan 
 
Här kommer lite blandad information om skolavslutningen och skolstarten i augusti. Vi 
följer FHM:s och kommunens riktlinjer med anledning av Covid-19 och därför blir 
avslutningslunchen för åk 9 och avslutningen på ett annorlunda sätt i år. 
 
Sista skolveckan i juni kommer att innehålla flera schemabrytande aktiviteter och med det 
ändrade start- och sluttider. Klassföreståndare meddelar via veckobrevet vad som gäller för 
just sin klass.  

Avslutningslunch åk 9, onsdagen den 10 juni  
Elevrådet har varit delaktiga i att planera avslutningslunchen som kommer att bli 
här på skolan i olika sittningar. God mat och tårta står på menyn, allt enligt 
önskemål från elevrådet. Eleverna samlas i sina kf-klassrum med sina 
klassföreståndare innan lunchen och avslutar sedan lunchen med tårta i 
klassrummen. Viktigt att du som elev kommer och lämnar skolan i direkt 
anslutning till tiden nedan: 

9A kl. 11.15 
9H kl. 11.15 
9B kl. 11.20 
9C kl. 12.00 
9D kl. 12.05 
9E kl. 12.45 
9F kl. 12.50 

Skolavslutning, torsdagen den 11 juni  
I år kommer vi inte ha en gemensam skolavslutning i Sporthallen utan istället 
samlas alla klasser i sina kf-klassrum med sina klassföreståndare. 
Skolavslutningen kommer att sändas ut till klassrummen via länk här på skolan. 
Familj, släkt och vänner får i år fira skolavslutning med sin ungdom på egen 
hand. Viktigt att du som elev kommer och lämnar skolan i direkt anslutning till 
tiden nedan för att undvika folksamling. 
 
Åk 7 kl. 08.15-ca 09.15 
Åk 8 kl. 08.45-ca 09.45 
Åk 9 kl. 10.00-ca 11.00 

  



 

 

Skolstart för läsår 20/21, onsdagen den 19 augusti  
Läsårstider hittar du på skolans hemsida www.linkoping.se/arenaskola 
Onsdagen den 19 augusti startar vi igång det nya läsåret. Tider för första 
skoldagen är följande:  
 
Åk 7 klockan 08.10 - ca 13.00, skollunch serveras under dagen. Samling på 
skolgården där mentor tar emot.  
Åk 8 klockan 12.00 - ca.15.30, skollunch serveras under dagen. Samling i 
mentorsklassrummet.  
Åk 9 klockan 12.30 - ca.15.30, skollunch serveras under dagen. Samling i 
mentorsklassrummet.  
 
Torsdag 20 augusti går alla elever enligt schema. 

 

Vi tackar alla elever och vårdnadshavare för ett gott samarbete under läsåret och 
vi ser fram emot att ses igen onsdagen den 19 augusti. 

Vi vill också passa på att önska alla en fin sommar! 
 

/Cecilia Persson, Jenny Seger och Karin Thelander med all personal  
 


