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Månaden som gått:
Jag känner mig stolt över det arbete som vi åstadkommer
tillsammans på S:ta Gertruds skola. Vi är inte ofelbara och vi vet att
vi har saker att utveckla och förbättra men vi arbetar hårt för att
möta de utmaningar vi ställs inför. Jag vill verkligen lyfta fram vilka
vardagshjältar lärare , fritidspersonal och övrig personal är. De
arbetar med engagemang, yrkesskicklighet och värme för alla barns
bästa, varje dag!
Under en tur runt i skolans lokaler verkligen sjuder det av aktivitet;
bokstäver som formas , utformandet av en hållbar utvecklingsrobot,
samtal om vad en kränkning är, komponerandet av en egen rap,
virkning, hypoteser kring hur en kulspetspenna fungerar, högläsning
ur Sandvargen, samtal kring hur man löser ekvationer, diskussioner
om mat och konsumtion och mycket ,mycket mer.
Lärande sker både individuellt och i grupp, både här i skolhuset och
utanför skolans väggar. Vi har bl.a. Naturskola, Kulturskola, besök till
begravningsbyrån, Sigtuna museum och nu också möjlighet för
några klasser att besöka de arkeologiska utgrävningar som pågår i
TIL. Spännande på riktigt!
Nu har vi snart genomfört alla de elevledda utvecklingssamtal där
barnens självskattningar och lärarens bedömningarna (som finns för
er att se på Infomentor)är utgångspunkten för barnens individuella
framåtsyftande utvecklingsplan. Vi återkommer med mera
information om vår nya lärplattform IST – där bedömningar kommer
ligga nästa gång de görs vid årskiftet.
Månaden som kommer:
Vi har startat ett systematiskt kvalitetsarbete på fritids och på
studiedagen 30/10 kommer vi sätta mål för årets arbete. All
.fritidspersonal har också lyssnat på den inspirerande Gustav Sundh
som återfinns på Facebook som ”Skolgårdsläraren”.
Lärare och elever i år 5 kommer delta i ett forskningsprojekt där
Uppsala universitet kommer undersöka hur grupplärande kan
främja inkludering och därmed bidra till ökad måluppfyllelse.
Kommande vecka startar en ny omgång av ALLA MED- projektet i
skolår 4-6. Projektet syftar till att främja ett gott beteende . Efter jul
blir det de yngre elevernas tur via fadderklass-systemet.
Det är viktigt att pedagogerna får fokusera på undervisningen och
på eleverna, så vi kompletterar vår befintliga kompetens med en ITtekniker och skolvärd inom kort.
Hoppas vi ses på Soppkvällen 7/11 där elever och lärare kommer
visa och berätta om delar av årets arbete kring Hållbar framtid!
Erika Björklund, rektor

Viktiga datum:
Elevledda utvecklingssamtal
v.40-41
Föräldrasamråd 16/10
Elevråd/matråd 18/10
Lov v.44
Studiedag fritidspersonal 30/10
Soppkväll 7/11
Erika på rektorsutbildning 810/11
Följ oss på Facebook:
S:ta Gertruds skola i Sigtuna
och på klassernas bloggar.
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