Familjebrev Odensala
December 2018
Välkomna till läsåret 2018-2019- nu är vi halvvägs!
Tiden går verkligen fort när man upplever att det man gör är
meningsfullt. Och det gör vi som arbetar med era barn!
Mitt och personalens mål är att barnen ska ha med sig
många positiva och lärande upplevelser från hösten. Även
om barnen inte upplever att allt har gått som på räls utan
att det har krävts ansträngningar för att utveckla förmågor
och att lära sig nya saker. Allt samarbete har troligtvis inte
heller gått som smort. Men jag tror att lärande och nya
förmågor utvecklas i samband med lite gnissel och friktion.
Vi behöver bli utmanade och ”störda” i våra invanda
tankebanor för att tänka och lära nytt.
Det jag inte bara tror, utan vet, är att er föräldrars positiva
inställning till utbildning är av avgörande betydelse för
barnen.
Därför ser vi framemot ett fortsatt gott samarbetet mellan
skola och hem även i vår!
Omdömen och elevledda utvecklingssamtal
Nu finns alla elevernas omdömen att ta del av på IST. Du
loggar in via Dexter. Vårens elevledda utvecklingssamtal
kommer genomföras under v.4-5. Mer information kommer
i samband med vårterminens start.
Språkval för elever i år 5
Inför valet som kommer ske i januari, kommer eleverna få
prova på spanska och franska redan den 9/1. Mer info
kommer.
Skolval inför år 7
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om nya
riktlinjer. För Odensalas elever innebär de att de kommer
tillhöra Centralskolan istället för Ekilla från ht-19. Skolvalet
kommer genomföras mellan 4/2 -18/2. Mer info kommer.
Personal:
Malin Söderholm som varit resurs hos oss under hösten
avslutar sin tidsbegränsade anställning i samband med
lovet. Yvonne Sundberg, lärare i åk.3 slutar också som vi
tidigare meddelat.
Robert Åhman har valt att sluta på MatEnheten och kommer
därför inte vara kvar som kökschef i köket i Odensala.
Roberts sista arbetsdag blir 2019-01-04.
Vi tackar er alla tre för fint arbete och önskar er lycka till på
nya uppdrag!

Kommande datum:
Lov 21/12-7/1
Studiedag 7/1 (fritids öppet)
Vårterminen startar 8/1 kl.8
Föräldrasamråd 22/1
Elevledda utv.samtal v.4-5
Studiedag 11/2 (skola och fritids
stängda).
Sportlov v.9

Om du vill kan du följa oss på
sociala medier:
Facebook: Odensalaskola
Instagram: odensalafritids

Jag önskar er alla fina lovdagar och
välkomna tillbaka när vi går mot
ljusare tider!
Erika Björklund, rektor

