Familjebrev S:ta Gertruds skola
januari-februari 2017
Månaden som gått:
Välkomna tillbaka till skolan och vårterminen 2017!
Det blev en oväntad start för oss alla. Många frågor, tankar och känslor hos
oss alla, både barn, föräldrar och personal. Få av oss har varit med om
något liknade och det bästa vi kan göra är att ha tillit till varandra. Vi som
personal och ledning kommer göra allt vi kan för att barnens vardag ska bli
så bra som möjligt.
På föräldrasamrådet i januari lyfte vi dilemman vi ibland upplever kring
kommunikation lärare-förälder. Det finns en viss otydlighet om hur man är
tillgänglig som personal under sin arbetstid/fritid. Det bästa sättet är att
du mailar den lärare /fritidspersonal det berör, så fort du har en fråga eller
om ett problem har uppstått. (Som förälder kan du förvänta sig att
personalen gör detsamma). De återkommer sedan så fort det är möjligt.
Personalen i skola och på fritids har ingen skyldighet att vara tillgängliga på
telefon under sin fritid eller när de undervisar. Genom att kommunicera
sakligt och direkt med den det berör, skapas störst möjligheter till ett gott
samarbete mellan skola och hem. Föräldrasamrådet konstaterade att vi
behöver arbeta vidare med dessa frågor tillsammans!
Nya övergripande funktioner:
Eva Lagerdahl har tillträtt som biträdande rektor på 50%, hon är också
ställföreträdande rektor när jag är frånvarande.
Isabell Karlsson är ny verksamhetsledare för f-3. Tony Bengtsson kommer
allt mer arbeta med administration och IT på skolan expedition, medan
Stefan Fastlund är ny vaktmästare.
Utvecklingsarbete:
Vi är en av fyra skolor i kommunen som ska delta i ett projektet
Hälsofrämjande skolutveckling. Målet är att utveckla starka och positiva
undervisningsgrupper och klasser som kan utgöra en kraft som tar fram
det bästa hos varje individ. Mår undervisningsgrupperna eller klasserna
.
bra, mår skolan bra och den enskilda eleven kan utvecklas och lära sig i en
trygg och lärande miljö med goda undervisningsresultat som en
konsekvens. Jag berättar mer i nästa brev.
Fritids och förskoleklass ska under våren arbeta med sitt förtydligade
uppdrag som nu skrivits in i läroplanen(LGR-11)
Fritids kommer ha regelbunden handledning av skolpsykologen Linda
Rosqvist.
Månaden som kommer:
Elevledda utvecklingssamtal startar under veckan. Förutom att samtalen
syftar till att informera er föräldrar om barnens utveckling och lärande , får
de också utveckla förmågan att reflektera och kommunicera sitt lärande .

Erika Björklund, rektor

Aktuellt:
Elevledda utvecklingssamtal v.6-7
Erika på rektorsutbildning 7-9/2.
Alla hjärtans dag- elevrådet ansvarar
för en gemensam aktivitet.
Elevråd 16/2
Sportlov 27/2-5/3
Föräldrasamråd 13/3
Studiedag för lärarna 21/3(fritids är
öppet).

LIKA-OLIKA- UNIKA
Skolan är en mötesplats för olikhet och
ska arbeta för att eleverna tar avstånd
från att människor utsätts för förtryck
och kränkande behandling, samt att de
medverkar till att hjälpa andra
människor, att eleverna kan leva sig in i
och förstå andra människors situation
och utvecklar en vilja att handla också
med deras bästa för ögonen.
Ett klipp som berör temat olika- lika:
Allt det vi delar:
https://www.youtube.com/watch?v=jD8t
jhVO1Tc
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