Familjebrev S:ta Gertruds skola
oktober 2016
Månaden som gått:
Har vi genomfört både lära-känna samtal och elevledda
utvecklingssamtal. Vi bla. uppmärksammat FN-dagen och år 4-6 har
genomfört en innbandyturnering. Vi har också lyckats rekrytera nya
lärare, så till nästa termin välkomnar vi Gill Månsson till
förskoleklassen Svalan och Cecilia Mann till 5A.
Lärarna har haft ett par studiedagar under v.44. Då arbetade vi med
elevhälsans uppdrag och lyfte bl.a. vilka rutiner vi har när en elev
behöver stöd och hur vi kan arbeta främjande för att minimera
kränkningar. Lärarna delade med sig av lärande exempel hur de
anpassar undervisningen så att fler barn lyckas. Några lärare
besökte Skolforum med fokus på bl.a. musik och några lärare
besökte Fornbackaskolan i Norrtälje och diskuterade
hållbarhetsfrågor.
Under november och december genomför vi elevkonferenser. Då
lyfter vi fram varje elev för att se om vi kan ge fler utmaningar eller
mera stöd så att alla utvecklas och lär så långt som möjligt.
På föräldrasamrådet i september (protokollet finns bl.a. på
hemsidan) diskuterades hur föräldrar kan stötta sina barn genom
materialet Föräldrafokus. Vi pratade också om vikten av att vara
förebilder som vuxna. Det har betydelse HUR pratar vi om andra
barn och vuxna. Av den anledningen bifogar jag en artikel skriven av
en specialpedagog.

Månaden som kommer:
Skolinspektionen genomför en enkät för vårdnadshavare till
förskoleklassen! Se särskilt utskick.
Läsvecka v.46 – mer information kommer via klassernas bloggar.

Aktuellt:
Soppkväll 8/11
Föräldrasamråd 29/11
Nationella prov år 6 v.45-50.
Aktion Julklappen

”21st centrury skills”
- förmågor som eleverna antas
behöva i framtiden:
Ways of thinking
Kreativitet, kritiskt tänkande,
metakognition

Ways of working
Kommunikation, samarbete

Tools for working
Informationskompetens, IKTkompetens

Ways of living in the world

.Efterlysning! Vi vill gärna ha kontakt med far- och morföräldrar som

Lokalt och globalt medborgarskap, liv och
karriär, personligt och socialt ansvar

vill vara rastvärdar. Dels är det välkommet med fler vuxna ute bland
barnen dels är det värdefullt att mötas mellan generationerna.
Kontakta Erika för mer information!

Elever

Du som ännu inte har besökt ditt barn i skolan- gör det!
VÄLKOMNA!

Erika Björklund, rektor

Personal

Vårdnadshavare

