Familjebrev S:ta Gertruds skola
december 2016
Månaden som gått:
Tack alla som bidrog till att göra Soppkvällen till ett fint tillfälle att mötas
mellan skola och hem! Hoppas ni tog tillfället i akt att besöka våra
lärmiljöer och ta del av vad barnen arbetar med.
Tack alla som bidrog till Aktion Julklappen!
Vi har genomfört läsvecka med stort engagemang från elever och lärare.
Lärarna har också haft läsgrupp där de presenterat olika högläsningsböcker
för varandra. Det blir tydligt vilken gedigen pedagogisk kompetens som
finns i pedagog-gruppen och vilken kraft det är i dela-kulturen när kollegor
sprider sina erfarenheter mellan varandra. Vi har introducerat något vi
döpt till ”kollegautveckling”. Det innebär att lärare besöker varandra med
utifrån ett uppdrag som man ”beställt”. På tisdag ska vi samla ihop oss och
ta hand om vilka nya erfarenheter av det gav.
All personal har haft en föreläsning från Centrala elevhälsan om lågaffektivt bemötande. Det handlar om ett förhållningssätt som utgår från
att barn gör det de kan i en situation och att det är de vuxna som måste ta
ansvaret för relationen. Att alltid tänka på att affekt smittar. Barn lär sig av
att lyckas och inte av att misslyckas enligt Bo Hejlskov Elvén, psykolog. Jag
bifogar en artikel där Bo riktar in sig på ett föräldraperspektiv.

Läs gärna bifogat protokoll från Föräldrasamrådet
Aktuellt personalläge
Malin Kling vikarierar under Jessicas ledighet, Gill Månsson tar över Svalans
förskoleklass när Mari går på föräldraledighet. Marie Kling kommer
vikariera för Linda B som går på föräldraledighet. Marie vikarierar under
rekryteringen av en ny lärare . Cecilia Mann börjar som klasslärare i 5A.
Mike trappar ner inför pensionen och lämnar oss som träslöjdslärare.
Enrico Ghisler återvänder i januari.
Tack för gott samarbete under hösten. Hoppas vi ses på
.
Vinteravslutningen och att ni får fina dagar tillsammans med nära och
kära innan vårterminen börjar 9/1!

Erika Björklund, rektor
Elever

Personal

Vårdnadshavare

Aktuellt:
Vinteravslutning 20/12 kl. 18.
(Mer info kommer från klasslärarna).
Studiedag 9/1 Skola och fritids stängt
Skolstart 10/1
Föräldrasamråd
18/1 kl.18.00
LJUSFEST
Den 20/11 på Internationella
barndagen tändes mer än 40 000 lyktor
runt om i Sverige . Syftet är att ge
barnen en röst och låt dem ta plats i
det offentliga rummet. Magi och
fantasi skapas när barnens lyktor strålar
ikapp med himlens alla stjärnor.

