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Varmt välkomna tillbaka till höstterminen den 18 augusti 2014 kl 08.00‐‐13.15.
Vi hoppas att ni haft en härlig sommar. Nu väntar ett nytt spännande läsår.
Sommaren har innehållit en uppfräschning av vår skolgård och den kommer att färdigställas under början av
terminen. Vår matsal är också i renoveringstagen. Det innebär att vi under en kortare tid kommer att ha en
provisorisk matsal i den foajé, som idag finns bredvid matsalen. Ingången till Korsbackahallen blir då flyttad
till ”baksidan” under denna period
Vår nya rektor Sanna Nyberg är på plats den 1 september och fram till dess är Cia Malmsjö tillförordnad
rektor med stöd av arbetslagsledarna.
Ni har tidigare fått information kring tjänstefördelningen av våra undervisande pedagoger. Det har under
sommaren dock skett en del förändringar.
I år 1 kommer Åsa Bjällstål att ersätta Annika Berglund, som har fått ny tjänst på annan skola. Åsa tillträder
hos så fort hon får lämna sin nuvarande tjänst. Fram till dess att hon är på plats kommer Charlotte Andersson
arbeta mot år 1 tillsammans med Sofia Strand, Berit Galbe och Mariett Davalon.
I år 5 kommer Lena Karlsson att arbeta tillsammans med Göran Sjöberg och Cilla Ingvarsdotter-Persson.
Cilla förstärker gruppen fram till hon påbörjar sin tjänst på ny skola. Rekrytering av ersättare pågår.
I övriga klasser är situationen oförändrad.
Annika Persson, textillärare har i våras avslutat sin tjänst för andra uppdrag och rekrytering pågår.
Mark Siegbahn, idrottslärare är tjänstledig under höstterminen och hans vikarie heter Marcus Bertilsson.
Charlotte Andersson kommer att vara med oss i starten, sedan kommer hon att ha fullt upp med tillskott i
familjen. Vi hälsar Johanna Näslund välkommen tillbaka efter att ha varit föräldraledig. Hon kommer att
arbeta mot år 3.
Det har även skett några förändringar på fritids. Philip Blockley avslutar sin tjänst på Olympiaskolan och
ersätts av Ulf Nielsen, som tillträder så snart som möjligt. Mats Olsson har fått tjänst i annan kommun och
eftersom den tjänsten är övertalig ersätts den inte.
Organisation
Till hösten organiserar sig Olympiaskolans klasser enligt – en årskurs, en klass. Det innebär att alla elever i
en årskurs står på en samlad klasslista och har klassrum bredvid varandra. Klassen kommer fortsättningsvis
vara uppdelad i två grupper med en var sin undervisande lärare. Men det finns nu ökade möjligheter för
lärarna att samarbeta och samplanera undervisningen. I vilken utsträckning lärarna kommer att göra nya
grupperingar bland barnen kommer att se olika ut i årskurserna och det blir ni vidare informerade om via
klassernas veckobrev. Under förra läsåret arbetade dåvarande årskurs 5 enligt - en årskurs, en klass. Lärarna,
eleverna och föräldrarna där såg flera vinster med arbetssättet. Framför allt utnyttjades lärarnas kompetenser
på bästa sätt genom att de enbart planerade i sina huvudämnen t ex sv/so eller ma/no. Dessutom kunde
lärarna arbeta som ett lag där bemanningen blev mindre sårbar vid personalfrånvaro. Vidare fick eleverna ett
större urval av kamrater som ökade samhörigheten mellan eleverna.
Arbetet inför kommande läsår är i full gång fylld med höga ambitioner om ett lärorikt och spännande läsår.
Förändringar sker i våra arbetsliv så även i skolan, och vi har förväntningar på att allt har fallit på plats med
våra tjänster inför skolstarten. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att möta era barn i höst.
Höstterminens föräldramöte kommer att hållas i respektive arbetslag under september. Ni får en inbjudan
och exakta datum via veckobreven.

Välkomna
Med vänlig hälsning
Tf rektor Cia Malmsjö och arbetslagsledarna

