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Kullaviks Montessoriskola
stänger
Nu stängs den första grundskolan i
Kungsbacka. Det handlar om fristående
Kullaviks Montessoriskola som från och med
måndag inför distansundervisning för sina
runt 250 elever.

SKOLA | 20 Mars 2020 15:47  

Öppet trots allt FOTO: Kullaviks

Montessoriskola

 

Coronaläget i
Halland
NYHETER  Sammanfattning av
det senaste om coronaviruset i
Halland. Senast uppdaterad: 25
mars 09.30

Mest läst under 7 dagar

1  Nu smittspridning i
Halland

2  Coop öppnar i Kolla

3  Andra varslar – då jobbar
han för högtryck

4  Köpcentren inför
begränsade öppettider

5  Nu finns gör-det-själv-test
för corona

Kullaviks Montessoriskolan startade 1991 och har i dag verksamhet med både
förskola, särskola och grundskola. 60 anställda jobbar där.
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Nu har skolans styrelse beslutat att skicka hem alla 250 grundskolebarn och
införa distansundervisning från måndag. Det meddelar man dels på sin hemsida,
dels i ett brev till kommunen för kännedom.

För föräldrar med barn från förskoleklass till årskurs fem, erbjuder man fritids för
de som är i akut behov.

Förskolan håller öppet som vanligt.

Beslutet påverkar inte den kommunala skolverksamheten, där man än så länge
verkar för att kunna hålla skolorna öppna för att säkra att föräldrarna kan gå till
jobbet.

Norra Halland har sökt ledningen för Kullaviks Montessori men inte lyckats nå
någon. (Texten uppdateras)
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KOMMENTERA ARTIKELN
Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra
skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi
bedömer är olämpliga.
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Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.
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Halverade hyran – får hyllningar
från hela världen
NYHETER När fastighetsägare Michael Brinck
och hans fru Lotta bestämde sig för att
halvera hyran för ...

 

Fräck fåtöljstöld från skola
BLÅLJUS Fyra fåtöljer annonserades ut på
Blocket och hämtades upp igår. Men skolan
ligger inte bakom annonsen. ...

 

Ny biostad växer fram
NÖJE & KULTUR Medan biografen Facklan
skakar i grundvalarna och snart är historia,
växer efterträdaren fram på Kungsmässan. Vi
har ...

1  Vi är dödens

2  Tipsa om goda exempel

3  När krisen kommer

4  Att köra ismaskin

5  Ett språkbruk som oroar

TYCK TILL:

Coronaviruset har nu
konstaterats i
Kungsbacka. Oroar du
dig för att drabbas?

 Ja, det känns oroligt när det
kommer närmare.

 Nej, det är nog inte värre än
en vanlig influensa.

   Rösta   

Det händer
Läs om vad som händer i
Kungsbacka i Norra Hallands
kalendarium

Reportage

Annons

Dödsannonser

 

Här hittade de
drömboendet –
 efter 23 år i villa
RIKSBYGGEN Ove och Inger
ångrar inte bytet en enda
sekund: ”Det blev helt perfekt”

150 mil mellan lärare
och elever

Fast i abo
med känt
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