Rektorsbrev oktober 2019
Jag vill börja med att skicka ett stort tack från mig, personalen och framförallt barnen och
eleverna som fick sin inomhus- och utomhusmiljö uppfräschad av ett litet men aktivt
föräldragäng. Vilken otroligt fin insats ni gjorde på arbetsdagen och vad mycket ni hann. Er
insats är så uppskattad och värdefull.
Gården förskolan
I måndags invigde vi den nya gården, ni må tro att barnen tyckte att det var roligt. Nu
fortsätter arbetet med cykelgården som bland annat ska få en pil-skog.
Julmarknad
Den 8 december är det återigen dags för vår fina julmarknad. Även om det är föräldrarna i
grundskolan som är mest engagerade genom att de hjälper till att stå i marknadsstånden så
hoppas jag att alla familjer från förskolan också kommer då det är ett fint tillfälle att känna
att vi hör ihop hela gänget!
Släkt, grannar och vänner är också varmt välkomna att handla hantverk, fika och ha det
mysigt. Hjälp oss gärna att sprida information om julmarknaden.
Eleverna har vid klass- och elevråd beslutat att överskottet från julmarknaden ska gå till olika
välgörenhetsorganisationer år från år och arbete med att bestämma vart pengarna ska gå
just i år pågår för fullt.
Skolval och intag till förskoleklass ht 2019
Samma dag som julmarknaden, den 8 december, håller vi ett informationsmöte kl 13-14 för
dem som ska välja skola till förskoleklass ht 2019. I dagsläget har vi ca 80 barn i kö till
förskoleklassen och vi har många förturer, både syskonförtur och barn från vår egen förskola.
Extra anpassningar och särskilt stöd i grundskolan
Jag vill guida er till en bra sida på Skolverket för att läsa om vad extra anpassningar och
särskilt stöd är. Vi jobbar självklart enligt detta och det är bra att ni vet vad ni kan förvänta er
och fråga efter.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-iarbetet/extra-anpassningar-och-sarskilt-stod
Skolplus och NE
Vi har köpt in ett webbaserat material med övningar inom en mängd ämnen med fokus på F6. Alla elever får sin egen inloggning och dessa inloggningar kan ni också använda hemifrån,
för att studera vidare utanför skolans ramar. Ytterligare en resurs för lärande utanför skoltid
är NE.se. Skolan betalar licensen men det går utmärkt att använda det även hemma. Det
känns bra att kunna erbjuda er dessa lärresurser och även om vi är en läxfri skola så ser vi
naturligtvis bara positivt på all form av fortsatt lärande även utanför skoltid. Tänk på att inte
sprida inloggningsuppgifter till andra personer för vare sig Skolplus eller NE.
Skadegörelse och konsumtionsvanor
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Elevrådsstyrelsen har tillsammans med personalen lyft fråga nom skadegörelse till samtliga
klasser. Vi behöver i större utsträckning förebygga skadegörelse på vår fina skola. Det är
alltför många elever som tar sönder leksaker, behandlar saker ovarsamt, målar på väggar och
ristar i bord mm. Elevrådsstyrelsen har även kopplat detta mot vårt arbete med konsumtion
inom Grön flagg och de elever som är med i vårt Grön Flagg-råd kommer tillsammans med
elevrådet att jobba vidare med frågan tillsammans med oss vuxna på skolan. Vi är överens
om att det är viktigt att vi är rädda om vår skola och våra saker för att inte ”slösa” våra
resurser på att behöva reparera eller köpa nytt för att ersätta sådant som gått sönder i
onödan.
Även i förskolan jobbar vi med att tidigt i åldrarna få in ett synsätt och en vana att ta hand
om de saker vi har, till exempel leksaker och böcker. Förskolans barn är också med och tycker
till och diskuterar denna fråga om konsumtion via Grön Flagg.
Läslov
Under läslovet vecka 44 arrangeras läsfrämjande aktiviteter och evenemang över hela
landet. Det handlar om att stimulera barns och ungas lust till läsande, berättande och
skrivande i alla dess former och på alla upptänkliga platser. Läs mer och hämta inspiration på
läslov.se

Hälsningar

Jessica Grandin
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