Rektorn har ordet
170807
Hej alla elever och föräldrar och välkomna till ett nytt läsår!
Hoppas ni alla har haft en skön sommar och njutit av ledighet. På onsdag den 16/8 är det dags för skolstart och
vi hälsar alla varmt välkomna! Klockan 8 startar terminen och alla klasser samlas utanför sina respektive
kapprum. Alla elever och pedagoger kommer att ha en gemensam uppstart utomhus!
Hemklassrummen för åk 3 är på Diamanten på andra våningen. Åk 4 är på Juvelen; första våningen närmast
slöjdsalarna. Hemklassrum för åk 5 och 6 på andra våningen ovanför åk 4.
Första skoldagen slutar alla klasser 13.20 (förutom förskoleklasserna som slutar 12.00). Vi hälsar våra nya
förskoleklasselever lite extra varmt välkomna och påminner även deras föräldrar om att det är föräldramöte för
alla förskoleklasserna måndagen den 21/8 kl 18 i restaurangen.
Vill återigen påminna om att hela Nyvångsskolan, inkl fritids, är stängt torsdagen och fredagen den 10 och 11
augusti, för att all personal ska få möjlighet att samverka inför nytt läsår.
Under hösten kommer föräldrar att bjudas in till föräldramöte under september månad. Boka gärna även in
torsdagen den 5 okt då vi bjudit in FRIENDS för att föreläsa om ”Hur kan du som förälder förebygga
kränkningar på nätet?” Se bifogad inbjudan.
Första skolrådet för terminen är den 26/10. Ta gärna del av protokoll från förra läsåret på skolans hemsida.
Janet Sellberg, Johan Klinteberg, Anneli Forslund och Andreas Isén har valt att gå vidare till andra kommuner och
kommer under hösten att avsluta sina anställningar i Kävlinge kommun.
Som ni säkert tagit del av i massmedia har många skolor svårt att rekrytera behörig personal. En stor del av
sommaren har ägnats åt intervjuer och alla lärartjänster på Nyvångsskolan (lärare åk1-6, förskollärare och lärare
på fritidshemmen) är nu tillsatta med behöriga pedagoger. Vi hälsar givetvis våra nya kollegor lite extra
välkomna! På nästa sida finns en personalförteckning över samtlig personal på Nyvångsskolan läsår 17/18.
Vi vill återigen påminna om att vi önskar att våra elever finns på plats i skolan och får sin garanterade
undervisningstid. Tänk på att vara återhållsamma med att ta era barn ledigt från skolan. Detta gäller alla
årskurser men framförallt åk 3 och 6. Under vt 18 kommer vi inte att bevilja några ledigheter i åk 6 förrän alla
nationella prov är genomförda. När det gäller åk 3 kommer vi inte att bevilja ledigheter den tid då proven
genomförs enligt skolverket dvs vecka 11-20.
När höstförkylningar och andra virus kommer flygande så är det viktigt att ni
sjukanmäler era barn varje dag senast 7.30. Ni kan sjukanmäla dygnet runt
via Infomentor men givetvis går det även att anmäla via telefonsvarare på
046-739510.
Mysigt och gott mellis
i skolträdgården på
sommarfritids.
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I kuvertet finns tre blanketter som vi önskar att ni läser, fyller i och lämnar till ert barns lärare, gärna
redan första skoldagen om ni har möjlighet!
Schema och klasslistor mm kommer era barns mentorer att förmedla under första skolveckan.
Läsårstider finns på kommuenens hemsida.
Glöm inte uppdatera era uppgifter i Infomentor!
Behöver ni nya inloggningsuppgifter (föräldrar till elever i förskoleklass kommer att få dessa via post någon
vecka in på terminen) kontaktar ni skolassistent Charlotte på 046-739502 eller charlotte.andersson@kavlinge.se
Välkomna till ett nytt läsår på Nyvångsskolan!
med vänliga hälsningar

Camilla Fajerson, rektor
PS. Detta utskick skickas till den vårdnadshavare som står skriven på samma adress som eleven.
Har föräldrar till eleven delad vårdnad ber vi denne vårdnadshavare förmedla informationen vidare.

Personal på Nyvångsskolan läsår 17/18
Topasen
Ann Månsson
Eva Ohlin
Dan Olsson
Janet Sellberg/
Tomas Danielsson (2 okt)
Marcus Söndergaard
Hanna Klinger (1A)
Jennie Karlsson (1A)
Anna Ekbladh (2A)

Kristallen
Peter Andersson
Julia Pripp
Helena Johansson
Mikael Andersson
Sandra Malmström
Annika Larsson
Emma Rydstav (1B)
Hanna Klinger (1B)
Ida Rudin (2B)

Safiren
Caroline Holmgren
Pernilla Johansson
Eva Melin
Carina Thomsen
Louise Edlund
Katarina Wahlberg
Jessica Svensson
Zara Nilsson
Marie Lindberg (1C)
Jennie Karlsson (1C)
Caroline Wahlström Åkesson (2C)

Lag 3 + Diamanten
Maria Olsson (3A)
Cecilia Winér (3B)
Jenny Arndorff (3C)
Lena Wirsén
Liselotte Rosengren
Jenny Hjertberg
Susanne Göransson
Linda Bjerring
Caroline Gjedved

Lag 4 + Juvelen
Helena Nilsson (4A)
Dzejna Brankovic (4B)
Maarit Turunen (4C)
Linda-Marie Pålsson
Anders Hammar
Kristine Helmersson
Peter Nyman

Lag 5
Anneli Forslund/
Margaretha Nilsson (5A) fr o m 2 okt
Hanna Jönsson (5B)
Marie Holmberg (5C)
Linda-Marie Pålsson
Peter Nyman

Lag 6
Sara Hjalmarsson (6A)
Sofia Gullander (6B)
Susanne Erlingsson (6C)
Sara Skoow
Emma Bohman
Eva Palmqvist

Specialpedagoger och praktiskester
Linda Sandberg, spec
Carola Persson, spec
Sofia Westin, spec
Petra Thelin, spec
Thomas Martinsson, idrott
Sara Bognar, musik
Agneta Löfdahl, slöjd
Kenneth Fleischer, slöjd

Administration
Camilla Fajerson, rektor
vakant, bitr rektor
Christian Gullwi, vaktmästare
Charlotte Andersson, skoladministratör
Lena Nilsson Berg, bibliotekarie
Markus Magnusson, bibl asst

