Familjebrev Odensala
Läsårsstart augusti 2019
Välkomna till läsåret 2019-2020
HÅLLBAR FRAMTID HÅLLBART LÄRANDE
Äntligen är skolan igång igen efter ett långt sommarlov!
Jag hoppas att både ni barn och vuxna känner er utvilade och ser
framemot att komma igång med skolan igen- det gör vi personal!
Vi har haft öppet på fritids hela sommaren i samarbete med
förskolans barn och pedagoger. Vi är glada över att det fungerat
så bra! Personalens arbetsår startade förra veckan med praktiskt
arbete med lärmiljöer och material men också uppföljning och
analys av förra årets arbete och planering av årets arbete och
målsättningar.
På föräldramötet kommer jag berätta mer om vårt övergripande
arbete och lärare och fritidspersonal kommer berätta om arbetet
i respektive klass/grupp. Jag bifogar en inbjudan.
Den första tiden på läsåret är extra viktig för att skapa en bra
grund för resten av året. Omsorgsfullt välkomnar vi både elever
och personal till skolan och skapar de regler, rutiner och
överenskommelser som vi behöver för att alla ska trivas,
utvecklas och lära tillsammans. Alla klasser kommer diskutera
skolans trivselregler inför att de tas upp på fredagens elevråd.
Därefter kommer de skickas hem så att ni tillsammans med ert
barn kan prata igenom reglerna och hur vi agerar om de inte följs.
Organisation:
Under hösten kommer vi ha två lärare som undervisar i textilslöjd
på så vis kommer alla elever i klass 4-6 få ha slöjd medan vi
fortsätter rekryteringen av en träslöjdslärare.
Personal:
Vi hälsar Elisabeth Olsborn Mellström som kommer undervisa i
textilslöjd och Robert Ringblom som kommer undervisa i musik,
varmt välkomna. Helena kommer arbeta 80% pga av studier, Irene
kommer också arbeta 80% som speciallärare och förstelärare. Vi
är glada för att Fredrik är tillbaka på heltid och Johanna på
deltid.
Information:
I början av terminen kommer ni få mycket information att ta del
av både via mail och via barnen i pappersform. Jag hoppas att du
kan ta dig tid att ta del av den. Har du frågor- är du välkommen
att maila mig eller berörd personal.
I dag har barnen fått hem en folder som heter ”TILLSAMMANSHEM och SKOLA”, vars syfte är att förtydliga förväntningarna vi
kan ha på varandra för att behålla och utveckla vårt viktiga
samarbete. Senare i veckan kommer info inför de elevledda
utvecklingssamtalen där du får vara med och planera ditt barns
kunskapsutveckling.

Kommande datum:
Föräldramöten:
27/8 klass 4-6
29/8 klass F-3
Fritids är stängt: måndag
28/10(v.44), tisdag 7/1, måndag
10/2 samt fredag 12/6.

Fritids stänger kl.16 (pga
arbetsplatsträff)tisdag 20/8,
onsdag 18/9, onsdag 9/10,
torsdag 21/11 samt tisdag 10/12.
Elevledda utvecklingssamtal v.37
Skolfoto 13/9
Skolsamråd 25/9 och 26/11

Elever

Personal

Vårdnads
havare

Jag ser framemot ett
gott samarbete och att
vi ses på föräldramöte
nästa vecka!
Erika Björklund, rektor

