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Hej!
Då närmar sig påsklovet med raska
steg. Jag vill påminna er föräldrar med
barn i åk 1-3 att det är sista veckan för
er att genomföra Borås Stads enkät.
Passa också på inför ledigheter att se
över kvarglömda kläder som finns i
skåpen vid EHT korridoren. Vi skänker
mängder med fina och bra kläder till
välgörande ändamål. Under loven
passar även lokalvårdarna på att
extrastäda, ni får gärna ta med kläder
hem så tamburerna blir lättare att
städa.

situation. Återkoppling av första
samtalet ges till både pedagog (här tas
hänsyn till sekretess) och förälder.
Återkopplingen är ett sätt att få inblick i
mitt arbete med eleven och då kan
både pedagog och förälder göra på
samma/liknande sätt när de möter
barnet. Ibland träffar jag enbart
föräldrar för vägledning/tips. Andra
gånger har jag tjej/killgrupper.
/Juel Gabriel Skolkurator

För kännedom så erbjuder vi också
lovskola här på skolan på höst-, sportoch påsklov för elever i åk 6.

Förstelärare
Vi kommer att annonsera efter tre
förstelärare. Uppdragen tillhör skolan
och anställningarna kommer att vara
tillsvidare. Skolans tre tjänster är med
utgångspunkt i specialpedagogik, IKT
och skolutveckling.

EHT
Skolans EHT och våra två förstelärare
arbetar med skolans utveckling. För att
ni ska få mer kännedom om hur vårt
EHT arbetar kommer varje person att
beskriva sitt arbetssätt. Först ut är vår
skolkurator Juel.
Skolkuratorns arbetssätt
Arbetssättet kan variera beroende på
hur elevens behov ser ut. Ett sätt kan
vara klassrumsobservation,
observation under rast/matsal för att få
en bild av den miljö eleven befinner sig
i. Innan jag träffar eleven har jag vidare
samtal med både pedagog och
föräldrar för att få en
nulägesbeskrivning samt höra vad de
tänker om elevens behov. Jag träffar
barnet själv för att höra vad eleven
själv tänker/känner om sin situation.
Mina samtal med eleven syftar oftast
till att göra en kartläggning kring
elevens mående och behov men
samtidigt får eleven verktyg/tips på hur
hon/han ska tänka eller agera i sin

Nästa månad får du veta mer om
skolpsykologen Anna Larsson.

Gruppsamtal
Jag genomför gruppsamtal årskursvis
under våren. Det är en fantastisk
tillgång att observera, tala med och
lyssna till barnens berättelser. Här får
jag en nulägesbeskrivning och får även
kännedom om hur verksamheten
fungerar.
Utomhusmiljön
Malin vår intendent samarbetar med
AB Bostäder och skolgården ska
besiktigas samtidigt som vi vill få till en
mer pedagogisk utomhusmiljö.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

