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Hej,
Stärk språket stärk lärandet i svenska
skolans ”läslyft”
Då är bokcirkeln i åk 5 och 6 avslutat. Nu
arbetar vi vidare i åk 1 med högläsning i liten
grupp. I åk 3 arbetar vi med att träna på att läsa
”mellan raderna”
Elevhälsovårdsteamet, EHT
För att ni ska få bättre kännedom om de olika
rollerna och uppdragen vi arbetar med kommer
varje person att presentera sig i månadsbreven
framöver. Denna månaden är de
specialpedagogernas tur att beskriva sitt uppdrag.
På vår skola arbetar två specialpedagoger, Jessica
Lindau 100% och Ingela Ulvestig 20%.
Specialpedagogens uppdrag är att:
•

•
•

•
•
•
•
•

tillsammans med rektor och
elevhälsoteamet ha det övergripande
pedagogiska ansvaret för arbetet kring
elever i behov av särskilt stöd.
bedriva utvecklingsarbete samt arbeta
med förebyggande insatser.
genomföra pedagogiska kartläggningar
och fördjupade utredningar samt
analysera barns och elevers svårigheter
på skol-, grupp- och individnivå.
delta i arbetet med att upprätta, följa
upp och utvärdera åtgärdsprogram.
utveckla verksamhetens undervisningsoch lärandemiljöer.
bistå med pedagogisk handledning och
vara en kvalificerad samtalspartner till
kollegor.
ge stöd vid övergångar, såväl inom
Hestra Midgårdskolan som vid skolbyte.
ha kontakt med andra skolformer och
externa aktörer, som t. ex. Logoped

Tryck och tyngdprodukter - projekt
Elevhälsoteamet tillsamman med eleverna i åk 4
ingår i ett projekt v 47-50 där eleverna provar
tyngdprodukter från Somna. Syftet är att
undersöka om tyngdprodukterna kan ge en
tystare ljudnivå och ge mer arbetsro i
klassrummet.

Under en vecka kommer eleverna att fritt få
prova på och bekanta sig med produkterna.
Därefter får de frivilligt delta i studien genom att
anonymt och skriftligt uppskatta sin upplevelse
av produkten. Eleverna kommer att göra en
individuell skattning två gånger om dagen under
två veckor, morgon och eftermiddag innan
hemgång. Även klassläraren kommer att göra en
skattning av klassen morgon och eftermiddag
under samma tid som eleverna. Mer information
kommer specifikt till er vårdnadshavare i åk 4.
Elevråd/matråd
Elevrådets aktivitet röstades fram. Detta läsåret
blir det spökboll och turneringen genomförs i
januari.
Matrådet har diskuterat olika områden. Hur vi
når målen att minska mängden socker i mat,
matsvinn och att minska mängden plast i köket
och restaurangen.
För kännedom så slängs ca 8 kg mat per dag.
Detta leder till att maten emellanåt tar slut för
dem som äter sist. Då får de vänta och erbjuds
givetvis någon annan mat. När skolan har
önskevecka slängs det ännu mer mat. Detta är
helt oacceptabelt och jag vill att ni diskuterar
detta hemma och lär varje barn att förstå vikten
och vidden av att äta upp maten de tar till sig.
Nu är det förslag på en önskefredag under
höstterminen med max 5 kg matavfall per dag.
Varje klass röstar fram ett lunchalternativ och
lämnar till rektor senast fre 10 november.
Fungerar detta kommer önskeveckan att
genomföras på vårterminen.
Hälsningar
Christina Asp Olsén Rektor

