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Hej,
Vi är en mångkulturell skola där 24 % av våra elever har annan bakgrund än svensk. Majoriteten av eleverna
är födda här i Sverige. Denna mångfald berikar vår skola då vi numer lever mer kontinentalt och får
influenser från andra länder.
Grupputveckling
Nu har de flesta eleverna hittat sin klasstillhörighet och lärarna har skapat struktur och trygghet. Enligt Susan
Wheelan, professor i psykologi genomgår en grupputveckling fyra olika faser. Första fasen handlar om
tillhörighet och trygghet. Vissa av våra klasser är nu i fas två opposition och konflikt. Eleverna är nu mer
bekväma i sina roller och ifrågasätter lärarna. Lärarna arbetar med konflikter och hanterar det på ett bra sätt
så gruppklimatet blir tryggt och förtroendet stärks. Snart går alla förhoppningsvis in i tillit och struktur och
därefter till målet arbete och produktivitet.
Elevråd
Elevrådet är igång och de arbetar samt planerar för bättre raster och en attraktivare skolgård.
Elevers kunskapsutveckling
Alla elevers kunskapsutveckling har observerats inom svenska och matematik samt engelska där de läser
det. Detta ger oss nulägeskontroll och ligger till grund för olika insatser som behöver göras framöver. Detta
är också grunden för de kommande utvecklingssamtalen.
Kvalitetskonferens
Vi har tillsammans med förvaltningen genomfört en kvalitetskonferens. Där har vår undervisning och våra
resultat analyserats från läsåret 17/18. Jag berättar mer om våra betyg, gymnasiebehörighet, meritvärde,
skriftliga omdömen, nationella prov på föräldramötet 11 oktober kl 17-19. Håll utkik i Ping Pong där inbjudan
kommer snart.
Föräldraföreningen
Vi tackar Föräldraföreningen som hjälpte oss att välkomna eleverna i förskoleklass genom ett trevligt
välkomstpaket.
Skolenkät
Skolenkäten som vi genomför nu och fram till oktober riktar sig till elever, pedagogisk personal och
föräldrar/vårdnadshavare. Det är frivilligt att svara på enkäten, men varje svar är viktigt för oss. Genom att
svara på enkäten hjälper du oss få en så bra bild som möjligt av vår skola. Ingen kommer kunna se hur du
har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form.
Rekryteringar
I nuläget pågår rekrytering av klasslärare till åk 6. Vi har fem behöriga sökanden. Vad gäller fritidspedagoger
till fritidshemmet pågår annonseringen fortfarande.
Skolskjuts
Varje morgon följer det med två områdesvärdar på skolbussen från Norrby. De ska även börja möta upp
skolbussarna som går till Norrby efter skoltid. Värdarnas närvaro gör att bussresorna är lugnare och
tryggare.
Nya färdbevis är på väg att skickas ut från tekniska förvaltningen, än så länge gäller det för 17/18.
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