Rektorn har ordet

Nu har vi några fina veckor framför oss innan sommarlovet börjar. Det har varit ett bra år på
skolan. Vi börjar se resultat av vårt arbete kring höga förväntningar, mer ordning för att uppnå
bättre arbetsro och en bättre och bättre värdegrund. Sådant här tar tid, men jag tycker nog att vi
gör förflyttningar hela tiden.
Något vi har satsat på över tid är vår skolrestaurang. Det här har lett till riktigt bra resultat i våra
enkäter (gjord i åk 2 och 5) och inte minst har White guide junior uppmärksammat både oss på
skolan och Kävlinge. Vi är nominerade i sex av nio kategorier. Årets skolmatskommun, Årets
skolmatspolitiker(Camilla Mårtensson), årets måltidschef(Marina Rahm), Årets gastronomiska
rektor(Jag) och årets skolrestaurang (Skönadalsskolan). Vi kommer att placera oss på minst plats
tio i dessa kategorier. Här ser man vad det gör om man arbetar systematiskt med såväl miljö,
kultur och själva måltiden. De är verkligen superduktiga i köket!
Ett annat trevligt kvitto är att Kävlinge utsetts till en av 49 kommuner som fått förtroendet att ingå
i Skolverkets femåriga projekt kring övningsskolor. En övningsskola knyts till ett lärosäte som
utbildar lärare. I vårt fall Malmö Högskola. I Kävlinge är det Skönadalsskolan som tar emot
studenter 1-6 tillsammans med Tolvåker och våra två förskolor i Hofterup. Det innebär att vi får
flertalet studenter from höstterminen som placeras i Kävlinge. Bra tycker vi att studenter får se
en välfungerande verksamhet under studietiden.
SKLs öppna jämförelser har publicerats och det gick inte riktigt som vi tänkt oss, vi tappade från
40 till plats 58. Vad vi kan se finns det två förklaringar som hänger ihop. Det handlar om våra
meritvärde i åk 9 som skulle kunna vara högre. Det andra är att endast 82% av alla elever i åk 9
har betyg i alla ämnen. Denna andel vill vi ska öka. Dessa två faktorer i kombination med att SKL
viktar resultaten dubbelt så mycket beroende på sociekonomiska faktorer, kön etc. Vi borde alltså
lyckas bättre givet förutsättningarna. Däremot lyckas vi mycket bra med F-6. Här når över 90%
målen i alla ämnen och meritvärdet är högt.
Inför hösten är det mesta klart, det blir inga större förändringar på det hela taget. Det vi dock kan
nämna är att skoldagen tidigareläggs fem minuter, Ny starttid för alla blir kl 8.10.
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