Familjebrev Odensala
augusti 2018
Välkomna till läsåret 2018-2019!
Äntligen är skolan igång igen efter ett långt och varmt sommarlov!
Det var fint att få hälsa alla elever välkomna i måndags. Det kände
både jag och personalen. Vårt arbetsår startade förra veckan med
både praktiskt arbete med lärmiljöer och material men också
fortbildning kring digitalisering, formuleringar av årets mål och så
klart lite lära-känna tid.
Vi kommer fortsätta arbetet med kooperativt lärande som flera av
lärarna utbildat sig i. Det är ett arbetssätt som har en positiv
påverkan både på lärandet och elevernas samarbetsförmåga och
det är naturligtvis spännande att vi lär oss mer om.
I början på terminen lägger vi en god grund för årets fortsatta
arbete. Det handlar både om att introducera vilka kunskapsmål vi
ska arbeta med men också vilka värden vi vill främja för att alla ska
kunna trivas och kunna fokusera på sitt arbete. Det gör vi t.ex.
genom Odensala-spelen, där eleverna får samarbeta över
klassgränserna och genom att sätta upp ”spelregler” i klasserna
utifrån skolans övergripande regler.
Jag återkommer i kommande brev med mera beskrivningar av årets
utvecklingsarbete i både skola och fritids.
Under min första tid på Odensala har jag blivit väl omhändertagen
och introducerad till verksamheten av både personalen och så klart
av Maud. Även om jag nu axlat rektorsansvaret så kommer Maud
finnas kvar som speciallärare på deltid under hösten och det känns
fantastiskt bra! Vi har också välkomnat Johanna och Helena till
personalgruppen och hoppas att de kommer trivas hos oss!
Jag ser verkligen fram emot att få lära känna skolan och era barn!
Hoppas vi ses på kommande föräldramöten!
Erika Björklund, rektor

Kommande datum:
Föräldramöten:
29/8 klass 2-3
30/8 klass 4-5
5/9 Fsk.klass, klass 1, klass 6
Elevförberedda
utvecklingssamtal:
v.36-37

Föräldrasamråd: 27/9 och 27/11
Studiedagar 24-25/9 (fritids
öppet)
Studiedagar/lovdagar v.44(fritids
stängt 29/10)

Elever

Personal

Vårdnads
havare

Skolans olika forum för delaktighet och inflytande
• På utvecklingssamtalet blir du delaktig i ditt eget barns utveckling och lärande.
• Föräldramötet är ett tillfälle att tillsammans med andra föräldrar få information om undervisningen
och tillsammans komma fram till hur ni kan stötta era barn i klassen, så att de får de bästa
förutsättningarna.
• På föräldramötena kommer ni också utse två representanter som träffas tillsammans med mig och
någon av verksamhetsledarna vid två tillfällen/termin i ett föräldrasamråd. Där kommer vi arbeta
med frågor som är viktiga för hela verksamheten och som bidrar till att utveckla skolan.
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Bra att veta
Organisation:
Skolan leds av mig tillsammans med vår ledningsgrupp, som består av förstelärare och
speciallärare Irene Eklund, verksamhetsledarna Pernilla Beckman(skola) och Annika
Henriksson(fritids).
Elevhälsoteam:
Vårt elevhälsoteam består av speciallärare Irene Eklund, skolsköterska Patricia Nyholm, kurator
Lisa Eckerbom och mig. Vi leder och samordnar elevhälsoarbetets alla delar- det främjande,
förebyggande och det åtgärdande.
Kontakt:
Har du frågor runt ditt barn och/eller undervisningen, kontaktar du läraren/fritidspersonalen.
Gäller det mera övergripande frågor kan du kontakta verksamhetsledaren eller mig.
All personal nås lättast via mail. Under kvällar och helger, kan du inte förvänta dig att få ett svar
eftersom det är viktigt att personalen då värnar sin möjlighet till vila och återhämtning.
Studiestöd:
Vi kommer erbjuda studiestöd på onsdagar kl.14.30-15.30. Den dagen går också en extra
skolbuss 15.40.
Det är ett erbjudande om tid och stöd för att nå målen med studierna. Det innebär oftast att
eleven arbetar utifrån sin IUP (individuella utvecklingsplan). En elev kan också komma till
studiestödet om denne har varit sjuk, inte har internetuppkoppling hemma eller har behov av
stöd med ett uppdrag eller en hemuppgift.
För att uppnå hög kvalité behöver vi även ha ett samarbete med hemmen. Vårdnadshavaren
bestämmer tillsammans med klassläraren om eleven ska gå på studiestödet. Då vet alla
inblandade tydligt vad som gäller. Läraren som arbetar på studiestödet tar närvaro varje vecka
och förmedlar till klasslärarna vilka elever som varit på plats. Eleven är själv ansvarig för att
komma till studiestödet på rätt tid och ha med sig rätt material.
Elevförberedda utvecklingssamtal kommer genomföras v.36-37
Samtalen kommer förberedas både hemma och i skolan. Dels kommer eleverna få förbereda vad
de vill visa och berätta och dels kommer de få svara frågor om hur de trivs och upplever sin
lärandesituation. För att samtalet ska bli givande för alla parter, ber vi er vårdnadshavare att
logga in på IST(via Dexter) innan samtalet och ta del av omdömena i de olika ämnena.
Övrig information
•
Om ditt barn behöver specialkost, söker du det snarast via Sigtuna kommuns hemsida.
•
Sjukanmälan gör du digitalt via Dexter före kl. 07.45 varje dag.
•
Vi ber dig snarast logga in och uppdatera dina kontaktuppgifter på Dexter och meddela din
klasslärare, när du gjort det.

