Rektorn har ordet
190214

Hej alla elever och föräldrar!
Idag är det Alla hjärtans dag. Det uppmärksammar vi bl a genom att
klasserna samverkar med sina fadderklasser under dagen och att det
serveras hjärteplättar till efterrätt vid lunch.
Vi vill återigen påminna om att Skolenkäten stänger imorgon den
15/2. Så här besvarar du enkäten:
1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten eller på direktlänken
Grundskola: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/Eq3fqQ
Förskoleklass: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/F3Ang7
2. Ange koden
Skola: Eq3fqQ
Förskoleklass: F3Ang7

Hjärtan från 2C

Stort TACK till alla som tagit er tid att besvara enkäten. Uppskattas!
Nästa vecka är det sportlov och till er som har barn på fritids vill vi påminna om att kontrollera
tiderna ni lagt i på Infomentor för vecka 8 då de kanske ser annorlunda ut jämfört med övriga veckor.
Viktigt att personal vet när ert barn ska börja och avsluta dagen även på lovdagar. När det gäller
sjukanmälningar i nuläget önskar vi att ni alltid anmäler via Infomentor på skoldagar men ringer
direkt till respektive fritidsavdelningar på lovdagar (eller meddela via Infomentor genom att skriva i
kommentarsrutan vid rätt datum.)
Nu är vårt uteklassrum klart för användning och torsdagen den 17/1 hade vi invigning på fritids. Trots
värsta snöfallet denna vinter blev det en trevlig stund med bl a korvgrillning och bandklippning.

Igår kväll var det skolråd. Skolan lägger ut protokoll på hemsidan när vi fått ta del av det från
skolrådet. På mötet informerade två av skolans fritidspedagoger om skolans fritidsverksamhet och
rastaktiviteter. Sedan ett par år tillbaka har fritidshemmet ett eget kapitel i Läroplanen, kap 4
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Fritidshemmets syfte och centrala innehåll. Nästa skolråd är onsdagen den 10/4 och då kommer kock
och enhetschef från måltidsservice att informera om skolmat och hållbara måltider.
Vi vill återigen påminna om att vi önskar att våra elever finns på plats i skolan och får sin garanterade
undervisningstid. Tänk på att vara återhållsamma med att ta era barn ledigt från skolan. Ta gärna
del av information om ledigheter från höstens Rektorn har ordet som finns på vår hemsida.
Nuläget och uppdatering kring rekrytering:
Nu äntligen finns vår nya bibliotekarie Maria Heimer på plats sedan mitten av januari! De flesta elever
har träffat henne i biblioteket eller på andra lektioner då hon redan besökt ett flertal klasser och
informerat kring bokprat, bokinspiration eller källkritik.
Som vi meddelat tidigare börjar specialpedagog Ann Krogsgaard hos oss vecka 9. Även Linda
Sandberg, specialpedagog, har valt att gå vidare till annan kommun och vi önskar henne lycka till i
Markaryd. Sara Ängshede, specialpedagog, kommer att börja på Nyvång veckan efter påsk.
Som ni vet har det även skett ändringar angående skolsköterska och kurator. Rekrytering av
skolsköterska och kurator görs av kommunens chef för särskilt stöd. Veronica Stenbeck, kurator, har
redan börjat sin anställning och Hanna Dike, skolsköterska, börjar den 28/2. Välkomna!
I nuläget har vi en rekrytering på Kristallen där elevresurs Helena Johannson slutar i mars.
Påminn gärna era barn även hemma att när de cyklar, sparkar, springer eller går till och från skolan
ska de helst följa cykelvägarna och inte kryssa rakt genom parkeringsplasterna (även om det kanske
är närmsta vägen ibland). Påminn gärna också om vikten av att använda reflex!
Viktiga datum att ha koll på: Torsdagen och fredagen den 15-16/8 är hela Nyvångsskolan stängd för
att all personal ska få möjlighet att samverka inför nytt läsår. Skolstart för höstterminen är den 20
augusti. När det gäller denna termin är måndagen den 18 mars en studiedag. Läsårstider finns på
kommunens hemsida.
Som vårdnadshavare bör man regelbundet gå in på Infomentor för att ta
del av information på Veckoplanen, lägga in tider om ditt barn är på
fritids mm. Vi önskar att ni sjukanmäler era barn via Infomentor
(skoldagar). Har du inte tillgång till Infomentor önskar vi att du snarast
kontaktar vår skoladministratör Lotte för nya inloggningsuppgifter:
charlotte.andersson@kavlinge.se
Åk 4 har testat
actionpainting
med robotar.

Titta gärna på vår FB-sida och Hemsida för att få glimtar från vad
som händer och sker på skolan.
Nästa vecka är det sportlov. Går gärna in på kommunens hemsida och ta del av alla de olika
aktiviteter som erbjuds under veckan.

Nu önskar vi er en fortsatt trevlig Alla hjärtansdag!

Rektor tillsammans med
all personal på Nyvångsskolan

