Rektorn har ordet
Jullovet står för dörren och elever såväl som personal på Korsbackaskolan ser
fram emot en paus med vila och rekreation. Vi summerar en termin med goda
resultat och intensivt arbete av elever och personal. Våra elever visar dagligen i
klassrum och i jourverksamhet sin delaktighet och sitt engagemang i
undervisning och ansvarstagande för vår gemensamma arbetsmiljö. Därutöver
är elevråd, miljöråd och matråd samt kamratstödjare de delar där våra elever
särskilt kan visa sitt engagemang. Arbetet i grupperna har kommit igång fint och
leder till förbättringar för oss alla. Vi ser att de satsningar vi gjort under hösten
leder till utveckling och vi fortsätter arbetet under vårterminen.
Vi bjuder som vanligt in till tidiga utvecklingssamtal så boka redan nu in den
24/1 och den 26/1 då samtal pågår från kl. 12 och framåt. Mentorer skickar i god
tid inbjudan till samtalet. Eleverna får hemuppgifter av undervisande lärare.
Enkäter
Skolinspektionen kommer att genomföra en enkät på en fjärdedel av landets
skolor. Korsbackaskolan är en av de skolor som ska vara med i enkäten och det
omfattar svar från elever, vårdnadshavare och personal. Enkäten genomförs
mellan den 23/1 till den 17/2.
Qualisenkäten kommer som vanligt att genomföras i mitten av vårterminen.
Vi vill uppmana samtliga vårdnadshavare att delta i enkäterna då det är viktigt
för helhetsbilden av vår verksamhet. Ytterligare instruktioner följer i början av
vårterminen.
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Organisation och personal
Under hösten har vi utarbetat en förbättrad struktur för stödundervisning i
matematik som ska träda i kraft i januari. Vi har anställt en speciallärare i
matematik, Ahmad El- Gharbawi, som jobbar hos oss sedan vecka 47. Dessa två
delar kommer att leda till att vi har möjlighet att utveckla och förbättra vår
undervisning i matematik för samtliga elever. Nils-Erik Cervin kommer att
avsluta sin tjänst hos oss vid årskiftet. Rekrytering pågår. Evert Antonsson
kommer att vara tjänstledig på 25 % av sin tjänst under vårterminen och Helen
Holm, lärare i idrott och SO, kommer att ersätta Evert. Jesper Bendroth kommer
att vara barnledig under vårterminen. Jonathan Gradén kommer att vikariera
för honom. Kristoffer Karlsson, lärare i idrott, kommer att börja hos oss vid
årsskiftet då Björn Tornberg går i pension. Jan Persson, elevassistent och ITresursperson, går även han i pension vid årsskiftet.
Viktiga datum
21/12 Terminens sista dag, skoldagen slutar 12.00
11/1 Vårterminens första dag, vi börjar enligt ordinarie schema.
12/1 Öppet Hus för blivande åk 7 kl. 18-20
24/1 och 26/1 Utvecklingssamtal från kl. 12.00 och framåt
Vi vill tacka alla elever och vårdnadshavare för er delaktighet och ert
engagemang kring vår skola.
God Jul och Gott Nytt År!
önskar
Camilla Persson med personal

