Rektorn har ordet Söderparkskolan
Här kommer ett informationsbrev till alla vårdnadshavare och föräldrar för Söderparkskolans elever.
Kvalitetssäkring genom Qualis
För att förbättra kvaliteten i vår verksamhet arbetar vi med Qualis kvalitetssäkringssystem. En del av
kvalitetsarbetet är att genomföra enkäter. Under perioden 5/4 – 22/4 kommer årets Qualisenkät
att ligga ute. Genom att ni besvarar enkäten hjälper ni till att belysa det vi gör bra samt det vi
behöver utveckla. Enkäten besvaras anonymt. Länk till enkäten kommer att skickas ut till er. OBS! Vi
önskar 1 svar per elev. Elever och personal kommer också att besvara enkäter i skolan.
Skolrådet
Glöm inte att Skolrådet finns för alla föräldrar som ett forum för information, delaktighet och
skolutveckling! Vi saknar representanter från några klasser inför hösten. Val av nya representanter
görs vid höstens föräldramöte (v.35-38). Välkomna! Skolrådet erbjuder bland annat fika till försäljning
vid Skolans dag (4/5) – alla intäkter går tillbaka till skolans elever.
Delaktighet
Ett fokusområde i hela Kävlinge kommun gäller elevers delaktighet. På Söderparkskolan har vi under
det senaste året fokuserat på att öka varje elevs delaktighet vid bedömning av sin kunskapsutveckling.
Nytt för i år var att hela skolan införde elevledda utvecklingssamtal. Vi arbetar nu för att utveckla
samtalen till nästa vår. Höstens samtal kommer även fortsättningsvis att fokusera på det skriftliga
omdömet och då arbetar ni (lärare – elev – vårdnadshavare) tillsammans fram mål i en individuell
utvecklingsplan. Vi erbjuder ett samtal per elev och termin i samband med våra samtalsveckor (v.3941 samt v.5-7).
Nominering och vinst
I förra veckan fick elever och personal i klass 1 A veta att de gått vidare i Webbstjärnans bloggtävling.
Klassens blogg är utsedd som en av de 100 bästa bloggsidorna i tävlingen, tillsammans med endast
ett fåtal andra skåneklasser. GRATTIS!
Vi gratulerar även klass 2A som vann påsk-tävlingen på Lödde centrum!
Jag önskar er en fortsatt härlig vår!

Anneli Roth, rektor på Söderparkskolan
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