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Hej,
Då är januari slut och vi går in i ny månad.
Vanligtvis är februari och mars är de mest
sjukdomsdrabbade månaderna på året. Jag
hoppas att det slår fel i år. Om vi alla hjälps
åt kan vi hålla oss friskare och minska
antalet sjukdagar och VAB-dagar. Genom
att tvätta händerna oftare kan vi tillsammans
minska risken att personal och elever på
skolan blir mindre sjuka.
Läs mer om kampanjen Löddra mera på:
https://www.boras.se/kampanjerforelasning
sserierochtemaveckor/loddramera.4.4f28fd2
e158af84827f1efc5.html
Normer och värden
Sedan skolstarten arbetats det dagligen med
skolans ordningsregler och hur vi är samt
förväntas vara emot varandra. Lärarna
arbetar med olika metoder samt använder
material från UR, Hela Väster, EQverkstan,
Röda Korset mm. I februari och framåt
fortsätter detta arbete veckovis och vill du
veta mer om vad som sker i just ditt barns
klass så fråga gärna läraren.
Föräldramöte 22 januari
Vi tackar för visat intresse och ni träffade
skolans EHT, förstelärare och rektorerna. Vi
har fått en del respons och vill du önska
något inför nästa möte så vänd dig gärna till
oss rektorer.
Maria Jörgensen
Vi välkomnar vår nyanställda specialpedagog
som är en förstärkning på skolan. Maria
arbetar här på måndagar och tisdagar och är
på Daltorpskolan resterande dagar.
Sportlov v7
Det är en vecka kvar i skolan sedan kommer
sportlovet. Trots att det är lov är det mycket
viktigt att ni hör av er till fritidsavdelningen
om ert barn blir ledig en extra dag. Dessa
dagar använder vi inte Dexter, ni måste
ringa. Vi planerar verksamhet för det antal

barn som är anmälda. Har vi fått besked om
att 40 barn ska komma och 15 dyker upp är
det stor skillnad. Som personal vill man veta
hur många barn som kommer för att göra
lovet meningsfullt och roligt.
Utvecklingssamtal
Mellan sport- och påsklovet kommer skolan
att genomföra utvecklingssamtal. Ni
kommer att få tider av er klasslärare och
eleven håller i och leder detta samtal och får
stöttning av läraren. Utvecklingssamtalet
handlar både om elevens kunskapsutveckling
och sociala utveckling i förhållande till
läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.
Klasskonferenser
En gång per termin träffas speciallärare,
klasslärare, specialpedagog och rektor för
uppföljning av alla elever. Vi träffas nu
under feb-mar och klassläraren beskriver
nuläget utifrån klassens progression. Vi
analyserar och reflekterar utifrån klassens
behov och planerar tillsammans eventuella
förändringar samt insatser.
Hälsningar
Christina Asp Olsén Rektor

