Familjebrev
S:ta Gertruds skola
juni 2017
Månaden som gått:
Maj månad är riktigt intensiv månad i skolans värld- både roliga och
viktiga saker som Talangfest, utflykter, skolresor, idrottsdagar,
friluftsdagar, familjeträffar, dansuppvisningar, utvärderingar och
analyser har passerat den sista tiden.
När skolan är slut arbetar personalen med att ta hand om årets
erfarenheter; vad ska vi fortsätta med som fungerat riktigt bra, vad
ska vi börja med och vad ska vi sluta med? Vi jobbar både med
organisation, processer och rutiner men framför allt med
undervisningen och mötet med eleverna. Bl. a ska vi titta på ett nytt
sätt för er göra sjukanmälningar, en gemensam
kommunikationspolicy, planera för kompetensutveckling i
språkutvecklande arbetssätt samt en extra stor satsning på
främjande arbete kring värdegrundsfrågor.

Viktiga datum:
Skolavslutning 13/6 kl.8.15
Fritids är öppet hela sommaren
för de som anmält behov.
Erika semester 3/7-6/8.
Skolstart 21/8
Föräldramöte f-3 v.34
Föräldramöte 4-6 v.35
Följ oss på Facebook:
S:ta Gertruds skola i Sigtuna

I samband med läsårets slut kommer vi tacka av några i personalen
och önska dem lycka till samtidigt som vi välkomnar nya kollegor.
Ny lärare i trä- och metallslöjd är Andreas Lindström, i textilslöjd och
hem-och konsumentkunskap Anki Johansson och ”nygamla”
idrottslärare för år 1-3 är Johan Nordén och för år 4-6 Björn Kloow.
Ansvaret för den specialpedagogiska delen blir förutom Niclas
Cederkäll också Caroline Öster med stöd av Annette Eriksson och
Linda Kohn. Eva Lagerdahl kommer fortsätta som biträdande rektor
på halvtid.
Tyvärr märker vi av den ökande svårigheten att rekrytera lärare och
har i skrivande stund inte alla lärare klara. Vi löser det på bästa sätt
medan rekryteringen fortsätter .
Månaden som kommer:
Nu blir det sommarlov för en del och för andra tar en spännande tid
på fritids vid. Det blir tema Hälsa under sommarfritids i år. Vi vill ta
tillvara på barnens tankar kring vad som gör att vi mår bra samt
erbjuda hälsofrämjande aktiviteter.
Lärarna är åter på plats 14/8 för fortbildning och förberedelser.

.

Jag önskar er alla en skön sommar med tid för både upplevelser och
vila, för gemenskap och för egna funderingar, för möten IRL och via
digitala medier.
Tack till alla er föräldrar-tillsammans gör vi skillnad för
barnen/eleverna!
Erika Björklund, rektor
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