Rektorsbrev februari 2020
Tusen tack för veckans MeetUp. Ni ska veta att det betyder mycket för oss att ni kommer på
denna kväll. Vi gör vårt yttersta för att servera er en innehållsrik och trevlig kväll här på
Backeboskolan. Er respons är otroligt fin och tillsammans skapar vi en värdefull vi-känsla.
Vårt arbete blir lättare när vi vet att ni förstår hur vi arbetar. Vårt arbete blir också roligare
när vi pratar om undervisning, kunskap, omvård, trygghet och glädje tillsammans. När vårt
arbete hem och skola fungerar som bäst ja då blir det också bäst för våra barn och elever.
Skolvalet - förskoleklass
Skolvalet är så gott som klart för oss, förändringar kan ju ske. Vi har tagit in de 26 första
barnen till vår förskoleklass och vi har meddelat familjerna det. Detta år blev det bara plats
för våra barn med förtur, vi hade exakt 26 förtursbarn vilka är syskon eller barn från
förskolan.
Inskolningar förskolan
På förskolan har vi hittills skolat in 6 barn, ytterligare 4 barn ska skolas in under våren och 2
till höstterminen. 12 barn går vidare till förskoleklass aug 2020. Planen är just nu precis som
fjolårets, nämligen att vi börjar höstterminen med 32 barn.
Ledigheter och sen ankomst
Det ansöks om mycket ledigheter i den skolpliktiga verksamheten och dagligen dags har vi
elever som kommer sent till första lektionen. Jag skulle vilja be er om att se över vilken
ledighet som verkligen behövs. Skollagen reglerar godkänd ledighet ganska strängt. Skolan
måste därefter följa lagen. Jag skulle också vilja be er hjälpa era barn att komma i tid till
skolan. Förutom att ditt barn kommer sent så stör det verksamheten mycket. Läraren börjar
lektionen och sedan droppar det in barn eftersom, det blir ett störande moment.
SKOLVERKET – ledighet i skolan
Sjukfrånvaro elev
Vår rutin är att vi ständigt följer upp elevers sjukfrånvaro. Vid 15% sjukfrånvaro för en elev
under en vald period anmäls det till elevhälsoteamet (EHT). Mentorn för eleven ombeds då
kontakta vårdnadshavaren för att få en förklaring till frånvaron. Det vi särskilt
uppmärksammar är ströfrånvaro. Den frånvaron kan ibland bero på annat än sjukdom.
Därefter följer vi upp att sjukfrånvaron minskar för den aktuella eleven. Om sjukfrånvaron
istället ökar och ingen bra anledning finns till frånvaron kallas familjen till möte med mentor
och elevhälsoteam.
SKOLVERKET – frånvaro i skolan
Hälsningar

Jessica Grandin
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