Rektorsbrev januari 2020
Då välkomnar vi vårterminen 2020 och alla härliga teman som startas upp på löpande band.
Denna vecka hade arbetslag F-3 sin inspiration och vilket skrattkalas det blev. Pippi som
gestaltades av Susanne dök ner i en tårta på kafferepet och fick grädde i hela ansiktet.
Eleverna kiknade av skratt. Men vad har detta med kunskap att göra kanske ni undrar? Om ni
frågar mig och alla som jobbar på Backeboskolan är det roten till kunskap. På detta sätt
engagerar vi barnen/eleverna, vi väcker deras nyfikenhet och vi får med dem på
kunskapsresan. Men vet ni vad? På Meetup kommer det att finnas en workshop som
beskriver vad eleverna lär sig i temaarbetet, spännande! Välkomna till Meetup den 19
februari.
Pedagogiska planeringar
I alla olika ämnen och för temat upprättar pedagogerna pedagogiska planeringar. All
undervisning av lärare, fritidshemspersonal och förskolepersonal upprättar pedagogiska
planeringar Via denna planering som ni hittar på infomentor får ni reda på:
Vilket centralt innehåll i kursplanen som behandlas
Under vilken tid ska detta innehåll behandlas
Vilka moment ska undervisningen innehålla
Vad ska eleven lära sig
Hur ska eleven visa sin kunskap
Pedagogisk lunch
På Backeboskolan förskola och grundskola äter all personal pedagogisk lunch. Pedagogisk
lunch betyder att man har ett uppdrag under matstunden och i gengäld får personalen äta
gratis. Den person som äter pedagogisk lunch med barn/elever har detta uppdrag:
äter samma mat som barnen
skyndar inte på något barn att äta upp (men det finns tidsramar)
har en uppmuntrande attityd när barnet själv väljer att smaka på maten
visar en positiv attityd genom att själv smaka på all mat
ställer inte som villkor att barnet måste smaka på allt som serveras innan mer mat får tas.
använder inte mat som belöning, straff eller tröst
är engagerad i trivsamma samtal med barnen
pedagogen använder måltidssituationen som ett tillfälle att samtala om matens ursprung som
ex varifrån den kommer ifrån eller hur man gör den
undviker att värdera mat i termer som bra, dålig, nyttig eller onyttig
undviker att prata om kroppsvikt och bantning
pratar om, visar och uppmanar till att äta enligt tallriksmodellen
tillåter inte skämt om vikt
uppmuntrar barnen att känna igen och förlita sig på sina egna mättnadssignaler
håller i tyst matstund så alla elever får tid och ro att njuta av den goda maten

Personal
Vi välkomnar Eva tillbaka från sin föräldraledighet. Hon blir mentor i F-klass.
Anders som har varit mentor i F-klass kommer inte längre fortsätta sitt uppdrag hos
oss.
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Kattis som jobbade på fritids och som samverkare slutade kort efter att hon börjat
hos oss för att hon ”headhuntades” till sin drömtjänst som hon inte kunde tacka nej
till.
Vi välkomnar Kim till fritids och som samverkar i F-klass. Kim kommer i första hand
att arbeta under vårterminen.
Vi håller på att rekrytera en 20% tjänst som musiklärare och hoppas ha det klart
inom kort.
Vi välkomnar Åsa Rosenqvist tillbaka till oss. Hon förstärker arbetslag 4-6 och täcker
upp för Lottas sjukskrivning under våren.

Kalendarium för läsår 20-21
Kalendariet för läsåret 20-21 är satt men det kommer säkert att bli justeringar. Det
uppdaterade kalendariet hittar ni alltid på vår hemsida.

Häsningar

Jessica Grandin
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