Brev från rektor
Äntligen är längtan över och vi får varmt välkomna alla nya och gamla elever på måndag den
21 augusti kl. 08:15, till ett nytt läsår med lärande tillsammans här hos oss på Byttorpsskolan.
Vi hoppas att ni alla har haft en riktigt bra sommar med upplevelser och roliga minnen och
många tillfällen till avkoppling och tid med nära och kära.
Vid starten av ett nytt läsår tillsammans med barnen måndagen den 21 augusti gäller tid och
plats enligt nedan:
Eleverna börjar 8.15. År 1 - 3 slutar 13.35
Eleverna i år 1 samlas i entrén.
År 2 och 3 är i samma klassrum som förra terminen.
År 4 i förra terminens år 4 (gamla 4 A klass)
År 5 och 6 är i samma klass som förra terminen.
Under detta läsår kommer vi som skola arbeta med fortsatta förbättringar och utveckling av
Byttorpskolan, vilket vi har tagit fram utifrån vår utvärdering av föregående läsår. De tre
områdena vi kommer att arbeta med är värdegrund, kunskapsutveckling och trygghet. För att
eleverna ska ges möjlighet till en god kunskapsutveckling är det viktig att det råder trygghet
och arbetsro i skolan och klasserna. Som ett stöd i detta arbete finns vår likabehandlingsplan
med plan mot diskriminering och kränkande behandling, skolans samt klassens
ordningsregler. Under de första dagarna på läsåret kommer eleverna att tillsammans med sin
klasslärare gå igenom och skapa förståelse för reglerna. Eleverna får sedan ta med sig reglerna
hem, för att tillsammans med sina vårdnadshavare, läsa igenom dokumentet och därefter
skriva under med sitt namn för att visa att de ska göra sitt bästa för att följa reglerna. Vi är
mycket tacksamma för att Ni föräldrar ger er stöd i detta arbete. Mer information om
möjlighet till diskussion om vårt arbete att skapa trygghet och arbetsro på skolan ges också på
föräldramötet.
Utöver detta kommer vi med säkerhet arbeta en del med vår nya organisation med mig som
rektor, våra nya kollegor samt ett återkommande systematisk kvalitetsarbete med särskild
uppföljning kring kunskapsutveckling och skolnärvaro.
Jag vill också passa på att säga att Marie Alkner slutar på Byttorpskolan som bitr. rektor och
börjar som rektor på Sandhultskolan och vi önskar henne all lycka, samt vill jag presentera
några nya kollegor på skolan. Vi välkomnar våra nya kollegor som är Emma O.(kurator) och
Fotini B. (förskollärare). Jag hoppas att dessa nya medarbetare kommer att trivas bra på
Byttorpskolan och jag vet att de kommer att göra sitt bästa för att alla elever kommer att
utvecklas och trivas. Vi arbetar fortfarande en del med ytterligare rekrytering av nya kollegor
till skolan.
Jag vill informera alla nya föräldrar och elever samt er som redan har elever på skolan om att
vi emellanåt fotograferar och filmar verksamheten och därmed även elever i olika
sammanhang. Bilderna kan sedan komma att användas till pedagogisk dokumentation,
utvärderingar eller för att visa er vår verksamhet, på skolans webbplats och skolans sociala

medier samt bloggar. Vi ser självklart till att skydda bilderna så gott det går samt anpassar val
av bilder utifrån vad de skall användas till. Skulle det vara så att ni har funderingar kring detta
eller om ni helt enkelt inte vill att era barn skall vara med på bild i något sammanhang så ber
vi er att ta upp detta med personalen så att vi kan ta hänsyn till era önskemål.
Sjukanmälan av elev gör du på telefon:
Byttorpskolan - Förskoleklass 0721-60 05 76
Byttorpskolan - Årskurs 1 0721-60 05 77
Byttorpskolan - Årskurs 2 0721-60 05 78
Byttorpskolan - Årskurs 3 0721-60 05 79
Byttorpskolan - Årskurs 4 0721-60 05 80
Byttorpskolan - Årskurs 5 0721-60 05 74
Byttorpskolan - Årskurs 6 0721-60 05 75
För att nå goda kunskapsresultat krävs också en hög närvaro i skolan. Det är vår önskan att
eventuella resor med familjen planeras till skolloven. Läsårsdatum, med lovdagar, finns på
skolans hemsida, men kommer också att delas ut av klasslärarna. Under vårtermin kommer vi
i årskurs 3 och 6 genomföra nationella prov. Under den tiden kan vi inte bevilja ledigheter.
Elever med ett annat modersmål än svenska kommer att erbjudas modersmålsundervisning.
Vårdnadshavare måste söka den.
Vi är övertygade om att vi alla kommer att få ett riktigt bra år med många möjligheter till att
nå nya mål. Ännu en gång varmt välkomna till ett nytt läsår här hos oss på Byttorpskolan!
Vänliga hälsningar
Jozefina

