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Välkomna tillvårterminen 2019
Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet och nu är i
gång med ny energi!
Det är härligt med snö och is för barnen på rasterna. Vi
har förutom vuxenledda rastaktiviteter, en stor bod med
rast-leksaker att låna. Mellanstadiet har också fått
möjlighet till en inne-rast i veckan i idrottshallen. Vi vet
att det är viktigt att barnen är aktiva och rör på sig. Då
mår man bra- och man lär sig bättre. Vi vet att många
barn idag rör sig allt för lite, så vi jobbar aktivt med det i
skolan. Hur kan ni hemma bidra till ökad rörelse?
Jag har fått frågor om att spola isbana på skolan - vilket
skulle vara ett väldigt lyft - men tyvärr har jag fått som
svar att det är inget kommunen kan hjälpa till med.

Kommande datum:
Elevråd 25/1
Matråd 31/1
Studiedag 11/2 (skola och fritids
stängda).
Sportlov v.9
Föräldrasamråd 14/3

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

Elevledda utvecklingssamtal
Nu är vi mitt inne i den intensiva utvecklingssamtalsperioden! Jag hoppas att ni haft givande
förberedelser hemma, både samtal med ditt barn och
genomgång av alla omdömen på IST. Barnen växer
verkligen när de får visa vad de lärt sig!
Personal:
Nu är Britt-Marie på plats som lärare i år 3- välkommen!
Maud som arbetat deltid under hösten som
speciallärare, kommer trappa ner ytterligare. Vi kommer
endast se henne som vikare vid behov. Irene utökar sin
arbetstid till 75% speciallärare och förstelärare. Fredrik är
tyvärr fortsatt sjukskriven.
Sara kommer ta emot en lärarstudent redan i dag och det
kommer fler under våren. Det är ett ömsesidigt utbyte
med universitetet där våra lärare är med och formar
morgondagens lärare och skola!

Erika Björklund, rektor
Föräldrabesök: Du är varmt välkomna att hälsa på i skolan! Det uppskattar både vi
och barnen! Men eftersom det finns barn som mår bra av att veta om förändringar
i förväg, så vill vi att du kontaktar läraren ett par dagar innan. Vi vill också att du
respekterar barnens integritet och inte sprider vidare vad du sett och hört under
besöket och att du självklart har din mobil undanstoppad när du är med oss.
Du kan komma en hel dag för att följa med ditt barn och ta del av undervisningen,
men du får också gärna bidra med något t.ex. från ditt yrke som passar bra in i
skolans arbete. Det är bara att du hör av dig!

