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Välkomna till läsåret 2018-2019!
Nu är vi verkligen igång! Terminen har rivstartat med både
spännande lektioner, föräldramöten och utvecklingssamtal.
Målsättningen med att det ligger tidigt på terminen är att lägga en
god grund för barnens fortsatta lärande och att vi skapar ett gott
samarbete med er föräldrar.
Det är också nu vi sätter upp målen för våra verksamheter i skola och
fritids. Vi är en skola med goda resultat och där eleverna upplever en
hög känsla av trygghet och trivsel. Vårt mål är självklart att bibehålla
och fortsätta utveckla den goda kvalitén som finns. Allt för att alla
ska elever ska utvecklas och lära så långt som möjligt och få utveckla
de förmågor de behöver nu och i framtiden. Vi kommer därför bl.a.
att satsa på att lära oss mer om kooperativt lärande och om att
skapa tillgängliga lärmiljöer. Vi vet att delaktiga och aktiva elever, lär
sig mer. Läs gärna mer på https://kooperativt.com/
På fritids kommer vi ha ett särskilt fokus på språkutvecklande
arbetssätt dvs hur den lärmiljö och de aktiviteter vi erbjuder, kan
bidra till ännu mera kommunikation och meningsfullt utvecklande av
de språkliga förmågorna. Det handlar inte bara om att läsa och skriva
utan också om att erövra och uttrycka kunskaper om världen med
hjälp av bild, film, teater, rörelse och skapande.
På lärarnas studiedagarna nästa vecka kommer vi fördjupa oss i
elevhälsoarbetet, både vårt uppdrag och våra olika roller men också
kopplat till den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön.
Information:
Dags för alla föräldrar att besvara Skolinspektionens enkät som
genomförs mellan 24 september till och med den 19 oktober.
Informationsbrev kommer den 24/9. Föräldrar med barn i
förskoleklass får sin enkät lite senare i höst.
Personal:
Vi hälsar Malin Söderholm välkommen –hon kommer arbeta som
resurs i verksamheten under höstterminen.

Kommande datum:
Skolfotografering 20/9
Elevråd 21/9
Föräldrasamråd 27/9
Studiedagar 24-25/9
(fritids är öppet)
Studiedagar/lovdagar v.44
(fritids stängt 29/10)

Om du vill, kan du följa oss
på sociala medier
Facebook: Odensalaskola
Instagram: odensalafritids
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Vårdnads
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Erika Björklund, rektor

Hur får du som förälder information om verksamheten?
•
•
•
•
•

Varje vecka får du information om undervisningen och klassens arbete via läraren.
I Familjebrevet från mig får du övergripande info om skola och fritids en gång i månaden.
På hemsidan hittar du information som är giltig över en längre tid som kontaktuppgifter och Planen mot
diskriminering och kränkande behandling.
I protokollet från föräldrasamrådets möten(2 ggr/termin) får du ta del av de frågor vi arbetat med för att
utveckla skolan.
På Facebook (odensalaskola) och på Instagram (odensalafritids), lägger vi ut glimtar av verksamheten som
vi vill dela med omvärlden.

