Hestra Midgårdskolan 2017-05-31
Hej igen!
Nu går terminen och läsåret mot sitt
slut och jag vill passa på att välkomna
er till vår skolavslutning fredagen 16/6
kl. 8.30 i idrottshallen.
Det kommer inget mer månadsbrev det
här läsåret så notera även
studiedagarna tisdag 15 och onsdag
16 augusti. Fritids är dessa dagar på
Särlaskolan. Skolstarten för alla elever
är måndag 21 augusti kl 8.15.
Håll utkik på skolans hemsida under
sommaren där uppdateringar runt
skolstart kommer att presenteras.
Skolpsykologens arbetssätt
"Som skolpsykolog bistår jag rektor i
skolutvecklingsarbete och har ett
särskilt ansvar för det psykologiska
perspektivet rörande elever i behov av
särskilt stöd. Det mitt arbete i
huvudsak inriktas på är att stödja det
pedagogiska arbetet genom att
anlägga det psykologiska perspektivet
vid val av arbetsformer och arbetssätt i
skolan. Detta gör jag genom att arbeta
inom fem områden:
1)Förebyggande arbete
Kunskapsförmedling inom olika
områden till föräldrar och personal.
Handledning och konsultation till
personal utifrån ett psykologisk
perspektiv.
2)Utredning och bedömning
Olika typer av insatser såsom
bedömning och utredning vid
problematik som påverkar skolan.
Diagnostiserande av
utvecklingsstörning.

3)Verksamhetsutveckling
Fortbildning av personal. Konsultation
till ledningspersonal.
4)Åtgärdande och stödjande insatser
Föreslår åtgärder och insatser. Bistår
personal vid svåra samtal.
5)Samverkan internt och externt
Tvärprofessionellt samarbete inom
elevhälsoteamet. Underlag för
remittering till specialistnivå.
Kunskapsutbyte och samarbete kring
gemensamma frågor." Anna Larsson
skolpsykolog.
Dexter stängd
Hösten 2017 byter förskolor och
fritidshem IT-system från Dexter till ett
nytt system för Självservice. 22 maj
2017 stängdes Dexter ned och det nya
systemet för självservice öppnar för
vårdnadshavarna omkring augustiseptember. Under mellanperioden
hänvisas ni direkt till
placeringssamordnare.
Förstelärare
Skolans tre nya förstelärare är Ingela
Ulvestig, Jessica Strömberg och
Pernilla Lindvert. Gruppen ska
tillsammans med rektorerna bestämma
vad skolan pedagogiska arbete ska
fokusera på framöver.
Organisation
Vi har fler annonser ute inför nästa
läsår 17/18 och rekrytering pågår i
nuläget och vi presenterar förändringar
på hemsidan under sommaren.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

