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Information till hemmen

När vi skriver detta brev har snön kommit till glädje för de flesta av oss och fram för allt barnen. Nu
får pulkor, stjärtlappar och åkdynor komma till användning. I pulkabacken vid fotbollsplanen är det 
full aktivitet och alla ser ut att ha roligt. Men som det ser ut den här vintern regnar det mesta av 
snön bort igen efter några dagar och skolgården blir till en isbana igen. Nu får vi hoppas att det blir 
fint vinterväder när idrottsdagarna ska genomföras i de olika arbetslagen. Först ut är åk. 4 och 5 
som åker till Sätra på onsdag.

Skolplattformen
I början på vårterminen avslutade vi samarbetet med skolwebben, Skola 24, för att istället börja 
använda oss av ett annat företag, Skolplattformen. De kommer att ge oss ett bättre verktyg för den 
pedagogiska dokumentationen och kommunikationen mellan skola, elev och hem. Eftersom det är 
ett relativt nytt program kommer det att dröja fram till mitten på terminen innan vi kan komma 
igång med den pedagogiska dokumentationen d.v.s. att planera arbetsområden och dokumentera 
elevernas kunskapsutveckling. Ni föräldrar ska ha fått en inloggning för att kunna lägga in 
sjukfrånvaro på ert barn eller ta del av statistik över närvaron. Ni behöver som tidigare anmäla varje
dag ert barn är frånvarande, vilket kanske är lätt att glömma bort. Under vårterminen kommer vi att 
koppla elevers (åk. 7 - 9) frånvaro till en sms-tjänst där ni som vårdnadshavare får ett sms om ert 
barn inte har kommit till en lektion. Detta är en åtgärd för att minska eventuella sena ankomster och
ogiltig frånvaro.

Utvecklingssamtal
Under olika perioder under vårterminen kommer vi att genomföra utvecklingssamtalen. Perioderna 
ligger ute på skolans hemsida i form av en årscykel. För elever åk. 1 - 6 utvärderas höstens IUP, 
individuella utvecklingsplanen. Om läraren, eleven och vårdnadshavaren anser att man vill skriva 
ytterligare mål för vårterminen gör man det. Vi låter eleven själv, utifrån ålder och mognad, att 
hålla i samtalet och på så sätt vara mer aktiv. För att de ska kunna göra det bör de vara förberedda 
och vara medveten om sin egen kunskapsutveckling; veta var de ska, var de själva befinner sig och 
hur de ska ta sig vidare. Det är en av de viktigare utvecklingsområden vi arbetar med under det här 
läsåret.

Ledigheter för elever
Som vi tidigare tagit upp i månadsbladet är vi restriktiva till att bevilja ledigheter för eleverna. Vi 
tycker att det är viktigt att de är här och deltar på alla lektioner. Ni kan läsa mer om skolans hållning
angående detta på hemsida. 

Skolköket
För er som missat att skolköket har en Instagramsida där man kan gå in och ta del av matsedel,  
bilder och omdömen rekommenderar vi ett besök. Elever och personal är mycket nöjda med den 
vällagade och goda maten som serveras där. Det trevliga bemötandet från personalen i köket gör 
dessutom luncherna extra trivsamma.

Med vänliga hälsningar!
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