Rektorn har ordet
Vårterminen är igång och vi har hunnit med mycket efter bara en månad. Vi
startade året med öppet hus för blivande åk 7. Lärarna presenterade ämnena
och det gavs möjlighet att träffa gamla elever och elever som går hos oss nu. Vi
ser att vi kommer att öka antalet elever på skolan till hösten och planerar för att
starta sju klasser i åk 7. Utvecklingssamtalen är i princip klara och under vecka
9-10 kommer vi att bjuda in till föräldramöten i åk 7 och 8. Inbjudan kommer
från mentorerna. Det förebyggande arbetet kring tobak och alkohol är i gång. Vi
påminner om att alla vårdnadshavare är välkomna till kvällens föreläsning från
Föreningen mot narkotika kl. 18-20. Protokoll från terminens första skolråd har
skickats ut och finns också på vår hemsida.
Enkäter
Skolinspektionens enkät skulle avslutats i veckan men pga låg svarsfrekvens har
Skolinspektionen förlängt svarstiden. Vi vill tacka alla vårdnadshavare som
redan deltagit. Vi vill be alla som inte gjort det att gå in och besvara den. Det ger
viktig information om skolan och utgör en grund för framtida besök från
Skolinspektionen.
Qualisenkäten kommer som vanligt att genomföras i mitten av vårterminen,
den är öppen vecka 9-11. Qualisenkäten är vår kvalitetsmätning och även den
går ut till elever, vårdnadshavare och personal. Din medverkan är viktig för oss
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för att ge oss en fullständig bild och för att ge oss utgångspunkter i vårt
fortsatta arbete med att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Organisation och personal
Vi välkomnar några nya lärare denna termin. Pernilla Hall, lärare i ma och no,
ersätter Basil al-Khailany, Sofia Andersson, lärare i ma och no, ersätter Dean
Mocibob. Vi har två nya musiklärare på skolan som heter Marie Rosenqvist och
Kjell Sköldborn.
Trygghet och Studiero
Arbetet fortsätter denna termin med uppföljande enkäter och diskussioner
klassvis. Samtliga klasser har skrivit ett kontrakt med överenskommelser om
den gemensamma arbetsmiljön. Skolledningen sammanställer resultaten och
arbetar tillsammans med personal och elever med de förbättringsområden som
kommer fram. Nytt för vårterminen är att personal från fritidsgården kommer
att gå in i samtliga klasser i åk 7 och jobba med värdegrundsfrågor kopplade till
trygghet och trivsel. Vi kommer att starta upp arbetet vecka 10.
Fadderverksamheten där våra elever i åk 9 är faddrar för våra elever i åk 7 har
varit positiv och kommer att fortsätta under vårterminen.
Lovskola
Vi anordnar lovskola varje lov, med undantag av jullovet, och inbjudan skickas
hem till elever i behov av extra undervisning.
Viktiga datum
Vecka 8 Sportlov - lovskola
Vecka 9-11 Qualisenkät
Vecka 15 Påsklov - lovskola
20/4 Fortbildning för personal elever lediga från kl 14.00
24/4 Skolråd
Med vänliga hälsningar
Camilla Persson med personal

