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Nu när det mörknar tidigt på eftermiddagarna är det hög tid att förse barnens ytterkläder med 
reflexer eller helt enkelt skicka med dem en reflexväst. Det är viktigt att barnen syns i höstmörkret. 

Biblioteket
Det pågår många olika läsprojekt nationellt för att höja läsförmågan hos barn och ungdomar. Både 
skolan och hemmen är viktiga för att stimulera till läsning. Att läsa skönlitteratur ger både träning 
och höjer läsförmågan men ger också större förståelse och fina upplevelser. Skolans bibliotekarie, 
Heléne Peiper, hjälper eleverna att hitta lämpliga böcker i vårt bibliotek genom bl.a 
bokpresentationer. Under läsåret genomförs olika aktiviteter med en anpassning utifrån vilken 
årskurs elever går i. Till exempel: hur biblioteket fungerar, hur man lånar böcker, lära sig 
klassificeringssystemet, hur man skriver bokrecensioner, arbeta med sökplaner och projektarbeten. 
Förutom detta så arrangeras författarbesök.

Prao för åk 9
På Västbergaskolan samverkar vi med arbetsliv och näringsliv på olika sätt. Prao, praktisk 
arbetslivsorientering, är en möjlighet för eleverna att få en första kontakt med arbetslivet.
Eleverna får lämna skola, läxor och klasskompisar för att prova på ett yrke. Prao ger möjligheter för
att se hur arbetslivet fungerar, vilka krav som ställs och vilken utbildning som behövs.

Under veckorna 41 och 42 var elever i åk 9 ute på Prao. Det ligger ett hårt arbete bakom för att hitta
praoplatser och ungdomarna har verkligen ansträngt sig för att hitta lämpliga platser. Många kom 
tillbaka nöjda och upprymda. En del har också redan blivit lovade extrajobb. Nu arbetar niorna 
vidare med att på olika sätt förbereda sig för sitt kommande gymnasieval.

Skolan möter hantverket på Skansen
I början av oktober var niorna på hantverksmässa på Skansen. Det var en härlig dag där olika yrken 
presenterades av elever från olika gymnasieskolor. Vi träffade också på en flicka i Finsnickeriet 
som gått på Västbergaskolan tidigare och nu går sin utbildning på en gymnasieskola i stan. Syftet 
med besöket var att få insikt i olika gymnasieutbildningar. Eleverna fick t ex prova på att binda 
blommor och mura men även se yrken som krukmakare och skomakare. 

Nya mailadresser
Vi har tyvärr haft en del problem med vår e-postleverantör och vi har därför valt att byta. I samband
med detta får all personal på skolan nya e-postadresser. Vi har bytt från @vastbergaskolan.com till 
@vastbergaskolan.se. Alla nya adresser kommer att finnas på vår hemsida. Om du har skickat mail 
men inte fått svar, får du gärna skicka om meddelandet till den nya e-postadressen. Det går också 
bra att kontakta oss via telefon.

Vi önskar er ett skönt lov och en trevlig Allhelgonahelg!
Vänliga hälsningar!
Hans Larsson, Anna-Karin Hellsten, Kenth Aronsson, 
Karin Forsberg, Anastasia Genaridu och Anna Stenbom


