Hej!
Jag vill börja med att tacka alla föräldrar som kunde vara med på våra föräldramöten. På
föräldramötena berättade jag om våra mål för detta läsår; Trygga elever som ska ges
möjlighet att lyckas optimalt. Alla ska vara trygga och trivas på Byttorpskolan,
såväl elever som medarbetare. All personal i skolan är viktiga på sin position för att
slutresultatet och den sammantagna kvaliteten ska upplevas som hög. Engagemang hos
personal och motivation hos elever kommer att prägla klimatet där samarbete och
dialog är viktiga pusselbitar.
När jag började som rektor här på Byttorpskolan satte jag upp en målsättning för vad jag
vill åstadkomma. Det är att man ska vara stolt över att som medarbetare arbeta här och
som elev att studera här.
När jag nu utvärderar skolans arbete kan jag tycka att vi har kommit en god bit på väg
gällande alla punkterna.
Trygghetsvecka
Nu har våra 240 glada, härliga och nyfikna elever hunnit gå sex veckor i skolan på det
här läsåret. Under första veckan i augusti hade vi Trygghetsvecka på skolan och
arbetade med vår värdegrund samt regler och rutiner. Vi lärde oss att respektera
varandra, vara snäll och hjälpsam mot andra och mot vår miljö under vår tid på skolan
bidrar vi till att göra den till en bättre plats. Jag vill att ni samtalar kring reglerna med
ert/era barn. Skolan är en viktig del av elevers identitet och genom att vi erbjuder
positiva värden på Byttorpskolan kommer vi att bidra till att förstärka den.
Arbetsron
Det är många föräldrar som kommer till mig och säger att skolan är mycket lugnare nu.
Det gläder mig verkligen och jag hoppas att medarbetarna själva känner stolthet över
sina insatser. Vi hjälps alla åt att påminna varandra om varför vi är i skolan och
använder skolans regler vid behov. Även elevrådet är igång där eleverna kommer med
idéer om förbättringar på skolan.
Trygghet
SAMS består av Sabina S – elevstödssamordnare, Emma O – kurator och även Denis P.
Arbetet har fungerat väl under den första månaden med de nya rutiner som togs fram i
augusti och september. Vi har ett antal rapporterade händelser om kränkning som har
utretts och/eller är under utredning. Vi är mycket noggranna med detta arbete. Vi
fortsätter att arbeta mot målet med 100 % trygga elever och har självklart nolltolerans
mot alla former av kränkande beteenden.
Blanketten där man som förälder eller elev kan anmäla kränkningar ligger på skolans
hemsida. I likabehandlingsplanen på skolans hemsida hittar ni mer information om ni är
intresserade.
Ökade kunskapsresultat
För att förtydliga skolans kunskapskrav och förbättra kunskapsresultaten arbetar tre
förstelärare med att stödja den utvecklingen. Vi ser i analysen av kunskapsresultaten att
de förbättrats i år. En viktig förklaring är att våra förstelärare tillsammans med A-lags
ledare och övriga engagerade lärare leder och tar ansvar för utvecklingen av
undervisningen. Det är viktigt att eleven och pedagogen delar på bilden av var eleven
befinner sig kunskapsmässigt i de olika ämnena och får veta vad som krävs för att
komma till nästa nivå. Vi jobbar även på att fritidshemmet ska fungera som ett bra stöd

för undervisningen. Fritidshemmet har sedan ett år tillbaka ett eget kapitel i läroplanen.
Kontinuerligt under fritidsmöten bedrivs fortbildning för fritidspersonal.
Ping Pong
Informationsplattformen PingPong är vi inte helt nöjda med. Vi gör vårt bästa och
jobbar på detta område.
Skolmaten
En del eleverna är missnöjda. Vi är lyhörda för dem och försöker göra våra elever nöjda.
Vädjan till hjälp från vårdnadshavare
Jag tror personligen att det är tufft för många föräldrar att hinna med alla måsten idag
och att det kan vara en av flera delförklaringar. Men jag skulle ändå vilja vädja till alla att
tänka till. Om vi gemensamt tar vårt vuxna ansvar för våra barn så kan vi tillsammans
säkra upp att de har en trygg och bra skola att utvecklas i. Det är av högsta vikt att vi
delar värderingar och är här av samma anledningar, att vi alla vill arbeta tillsammans
med alla för Byttorpskolans elever. Även våra barn och våra elever måste också ta sitt
ansvar. Lärarna klarar det inte själva. Tillsammans är vi starkare.
Tillsammans
VT 17 träffades vi. Tanken var att det ska bli ett forum för att ge möjlighet till att
diskutera med andra föräldrar på samma språk.
Vi kom överens om att;
• ett bra samarbete mellan skola och hem är nödvändigt för att eleverna skall
trivas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
• genom en god dialog och samarbete kan skolan och hemmet skapa de bästa
förutsättningarna för våra elevers utveckling och lärande
• vi alla behövs
• vi alla är viktiga
• tillsammans är vi starkare
Hela väster, SAMS och jag vill bjuda in Er till ett uppföljande föräldramöte. Vi har bokat
in tre olika dagar för möten på olika språk: svenska, arabiska och somaliska. Ditt barn
kommer hem med ett brev och där kan du kryssa i vilket möte du kommer att närvara
vid och lämna in ditt svar till klassläraren senast 18:e oktober.
Vi har valt att fokusera på trygghet.
Frågeställning: Var befinner vi oss nu och hur fortsätter vi arbeta för att skapa trygghet
och studiero på vår skola?
Datum för dessa är:
Svenska 25 oktober
Arabiska 26 oktober
Somaliska 30 oktober
Plats: Byttorpskolans - Matsal
Tid: 18:00-20:00
Med vänlig hälsning
Skolledningen

