Sjöbobladet april-maj 2018

Sjöboskolan

Rektorn har ordet
Nu är våren äntligen här och det är så härligt att se alla glada elever på en snöfri skolgård. Flera elever
hjälper till att sopa planerna rena från grus i väntan på att det är vår tur att få det vårstädat.
Vi har haft föräldraråd och jag är oerhört tacksam över att vi har er engagerade föräldrar. Tillsammans
skapar vi det bästa för barnen. Protokollen från föräldrarådet ligger på vår hemsida,
https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/grundskolor/sjoboskolan.4.168a9a3c158fdc720
4cac4c6.html. Jag hoppas att ni alla har varit inne och svarat på klimatenkäten som skickades ut. Era
synpunkter är viktiga i vårt kvalitetsarbete. Jag vill även påminna att ni som vårdnadshavare använder
Ping-pong så att ni kan ta del av information som skickas ut från skolan. Bifogar länk till instruktioner
https://www.boras.se/utbildningochforskola/larplattformenpingpong.4.1bf797ef1589280df2c1417a.html.
Fritidshemmen arbetar vidare med sina kvalitetsmål. Varje månad kommer ni att få hem ett månadsbrev
där de beskriver mer vad som är på gång. Just nu står mycket rörelse på programmet. En dag i veckan
kommer Sports for You och det är aktiviteter i idrottshallen varje vecka. Detta naturligtvis kopplat till våra
läsårsmål där det ena är rörelse och det andra är läsflyt.
Hela skolan arbetar nu flitigt med våra mål varje dag. Terminen kommer att avslutas med en läsfest för
eleverna. Vad dagen kommer att innehålla avslöjar vi inte riktigt ännu. Vi har testat elevernas läsflyt i
början av projektet och kommer avsluta med att testa av igen för att se vilket resultat det gett. Vi hoppas
att ni hjälper oss lite hemma med våra mål också och sportar tillsammans med era barn och läser mycket
för och med barnen.
Våren innebär även nationella prov i år 3 och år 6. När proven är klara analyseras svaren för att kunna
sätta in insatser på elev-, grupp- och organisationsnivå så att vi kan möta det vi ser i resultatet.
Vi arbetar även mycket nu inför nästa läsår; så här ser den preliminära organisationen ut nu:
Fklass – Elin, Shabana, Lena, Gunilla, Lisbeth samt en vakant tjänst
1A Maria & Aristea, 1B vakant
2A Fatima, 2B Annika, 2C Evy
3A Emma, 3B Rebecca, 3C Christina
År 4 Helen, Åsa, Sara
År 5-6 Annika, Anna-Lena, Sofie och Frida
Fritids återkommer vi med lite längre fram då vi har lite vakanta tjänster där. Inför nästa läsår söker vi en
förskollärare, två fritidspedagoger samt en klasslärartjänst. Tipsa gärna om vår fina skola! Berit går i
pension och Josefine samt Hanna är föräldralediga nästa läsår.
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