Informationsbrev
vecka 43
Personal
Karin Magnusson, förstelärare och specialpedagog, kommer att avsluta sin tjänstgöring, på Tolvåkerskolan, för
nya utmaningar inom kommunen. Ett stort tack till Karin Magnusson för alla insatser under många år på
Tolvåkerskolan. Rekryteringsprocessen är igångsatt och Per Lönne, lärare i SO- ämnen, kommer att axla delar av
Karins uppgifter, tillsvidare. Per Lönne hälsas välkommen tillbaka på Tolvåkerskolan.
Per Hetlesaether, lärare i SO- ämnen kommer tillbaka till Tolvåkerskolan, efter föräldraledigheten, den 5/11. Per
hälsas välkommen tillbaka. Därmed ett stort tack till Meeme Nugin, som vikarierat för Per Hetlesaether under
några veckor.

Förstelärare
Förstelärare i Kävlinge kommun skall, som tidigare informerats, i sin tjänst som lärare, bidra till att driva skolan
framåt i riktning mot högre måluppfyllelse. Med engagemang, pedagogiska samtal och god omvärldsbevakning
håller försteläraren sig uppdaterad på vad som händer och sker inom skola och undervisning till stöd för både
egen och kollegors utveckling - med andra ord en skola, som vilar på vetenskaplig grund.
Nya förstelärare på Tolvåkerskolan, fr.o.m. 1/10 är:
Joel Magnusson, lärare i SO- ämnen
Carl Wahlin, lärare i matematik och Idrott/hälsa

Kompetensutveckling
Arbetet med Lärandematriser fortsätter i ämneslag och tillsammans med eleverna, under handledares ledning,
och kommer även att ges prov på vid nästa skolråd, den 14/11. Se nedan.

Utklädnadsdagen den 26/10
Fredagen den 26/10 är det dags med Tolvåkerskolans årliga utklädnadsdag. Tolvåkerskolan förväntar att all
utklädnad är icke-provocerande. Vidare får, precis som tidigare år, inga masker som döljer ögon/ansikten
användas under utklädnadsdagen.

Lovskola vecka 44
Lovskola har erbjudits även den här terminen, med start den 29/10 kl. 9.00. Anmälan till lovskola går, som alltid,
via mentor, medan resp. ämneslärare ansvarar för planering av innehåll och form.
Peter Rembson, Fredrik Klehn och Jenny Jacknér kommer att styra upp lovskolan och vara eleverna behjälpliga,
under dagarna, 29/10---31/10. Skoldagen avslutas kl. 12.00, resp. dag.
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Skolråd på Tolvåkerskolan
Terminens sista skolråd är planerat till den 14/11 kl. 18.30. Plats: mediateket. Vid tillfället kommer handledare
för Lärandematriser att presentera och visa på exempel från höstterminens insatser. Handledare är: Birgitta
Stridsberg, Jessica Gersbo, Joel Magnusson, Pierre Ockedal och Per Hetlesaether.
Ordförande, under läsårets skolråd, är Hans Holmstedt. Sekreterare är Sofia Strand. Stort tack till Hans
Holmstedt och Sofia Strand.
Med önskan om en fortsatt skön höst!
Agneta Olander
Rektor
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