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Hej!
Välkomna tillbaka för ett nytt läsår. Jag
passar på att hälsa er nya
vårdnadshavare lite extra välkomna till
vår skola. På skolan arbetar vi
gemensamt utifrån tre värdeord;
glädje, trygghet och omtanke. Det är
vår övertygelse att detta är
förutsättningar för att eleverna ska
kunna lära sig så mycket som möjligt
och samtidigt utvecklas till goda
medmänniskor.
Veckan innan eleverna började
utbildades nästan all personal i hjärtoch lungräddning. Utöver det
planerade lärarna och all pedagogisk
personal verksamhetens uppstart. De
slet verkligen med att försöka tänka på
allt som kunde förutses. Ändå uppstår
det givetvis oförutsedda händelser.
Exempelvis så dröjde postutdelningen
vilket resulterade att alla våra nya
blivande ettor fick sina välkomstbrev
alldeles försent. Mycket tråkigt! Jag
hoppas ändå att skolstarten för
eleverna har känts bra och trygg.
Linda Brundin bitr.rektor och jag
cirkulerar runt i verksamheten och
bland klasserna. Totalt har vi nu 20
klasser och 446 elever. På
fritidshemmet finns ca. 270 barn
inskrivna. Efter 9 skoldagar kan vi
intyga att det verkligen pågår lärande,
socialt samspel och fokus framåt i
klassrummen och på fritids
Elevråd
Nu på måndag träffar Linda och jag en
representant från varje klass. Vi
tillsammans ska arbeta fram vad vi ska
fokusera på under detta läsåret. Jag
återkommer om vad det blev i mitt
nästa brev.

Resurser i skolan
På skolan har vi en klasslärare per
klass och utöver det har vi följande
pedagogiska resurser:
• Språkstödjare åk 3 ht 17
• Fritidspedagoger i klass Fkl-åk2
• Diamanten åk 3-6
• Pärlan alla elever (ej fkl)
• Läslyft (svenska/SvA) åk 1-6
• Elevhälsovårdsteam, EHT som
består av: skolsköterska,
kurator, 2 spec.ped och
skolpsykolog.
• Bibliotekarie Per samt AnnaLena skolassistent hjälper till
med ut- och inlån av material.
Även all halvklasstid som finns på
schemat räknas som en god tillgång av
resurser. Där kan läraren arbeta nära
var och en av eleverna samt verkligen
individanpassa. Nedanför försöker jag
förtydliga hur vi organiserat våra
stödinsatser.
Pärlan
Speciallärare, SvA-lärare och lärare
arbetar med elever där extra
anpassningar inte fungerar fullt ut för
att nå målen och som leder till särskilt
stöd dvs. åtgärdsprogram.
Diamanten
Lärarnas resurstid används på skolan
för elever åk 3-6 där läraren
tillsammans med
rektor/specialpedagog bedömer att
eleven behöver lite extra stöd i mindre
grupp för att lyckas i skolan.
Skolans läslyft
Stärk språket och stärk lärandet i
svenska. Två lärare i Pärlan arbetar
tillsammans med klassläraren i

bokcirkelform. De börjar med åk 5 och
6. Varje klass grupperas in i tre
grupper och de läser tre olika böcker.
Efter v 45 arbetar de vidare med åk 1
och högläsning i liten grupp. I åk 3
fokuserar de på att läsa ”mellan
raderna”. Ni kommer att få mer specifik
information från lärarna framöver.
Rekryteringar
Numer pågår rekrytering av personal
under ett helt läsår. Vi har några
obehöriga lärare på skolan som alla
har vikariat för tjänstlediga lärare. De
tjänsterna är svåra att tillsätta med
behörig personal då ingen lärare
numer är intresserad av vikariat.
I fritidshemmet har vi några behöriga
som arbetat här i flera år. Det svåra
även där är att det knappt finns några
fritidspedagoger att rekrytera. Vi
anställer nu bredare och har anställt tre
dramapedagoger det senaste året
vilket är ett lyft i för verksamheten.
I förskoleklassen finns det oftast ett
större urval med behörig personal vid
rekryteringar. Vårt nuläge är stabilt och
bra.
Ni ska veta att vi är mycket nöjda med
alla vikariers insatser och har denna
terminen verkligen lyckats rekrytera
bra personer.
Föräldramöte
Ni bjuds in av lärarna för ett
föräldramöte i era klasser eller
årskurser. Elevhälsoteamet och
skolans förstelärare kommer att bjuda
in er till ytterligare möte under hösten.
Där kommer vi att presentera hur vi
arbetar pedagogiskt på skolan och
utbilda er som behöver hjälp med Ping
Pong.
Rastaktiviteter
Dramapedagog och fritidspersonal
leder aktiviteter på lunchrasten på

onsdagar. De inledde med
skolgårdsfest och limbo.
Rastaktiviteterna kommer innehålla allt
från pyssel och sporter till olika
kluringar samt lekar.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

