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Välkommen tillbaka efter höstlovet! Den här gången blir det två månader i samma månadsblad med
fokus på skolans trygghetsarbete. Boka in onsdag 25/11 i era kalendrar för då bjuder vi på en 
föreläsning, se längre ner.

Temaarbete på högstadiet
Dagarna innan höstlovet glödde det av aktivitet och skaparglädje när eleverna på högstadiet efter ett
intensivt arbete på temat ”Hållbar utveckling” visade för släkt och vänner upp allehanda föremål 
som de tillverkat.  Det var allt från återvunna plastförpackningar till reningsverk. En del av 
föremålen gick till försäljning där pengarna som kom in ska gå till välgörande ändamål. De flesta 
skolämnen har tagits med i temaarbetet för att få så många perspektiv som möjligt när det gäller 
hållbar utveckling. 

Nationella proven
Nu har vi lagt ut verksamhetsprogrammet på skolans hemsida. Där finns bland annat information 
om de resultat som vi fick vid förra årets nationella prov och vilka utvecklingsområden vi tänker 
lägga extra fokus på under året. I både åk 6 och 9 fick alla elever godkänt på de nationella proven i 
engelska. 98% av eleverna i åk 9 och åk 3 och 100% av eleverna i åk 6 fick godkänt i svenska. Hela
97% av alla elever i åk 9 kom in på något av de nationella programmen på gymnasiet. Det är fina 
resultat som visar att våra lärare gör ett bra arbete och att vi har studiemotiverade barn och 
ungdomar.  

Det här läsåret kommer de muntliga proven för både åk. 6 och 9 att genomföras från den här 
veckan, v. 45,  och fram till jullovet. Det kommer att underlätta vårterminens arbete för både elever 
och lärare när resten av delproven ska genomföras. 

Astronautbesök
Det blev ett trevligt möte med de två astronauterna Chiaki Mukai från
Japan och Carl Walz från USA när de besökte Västbergaskolan. Efter
en timmes föreläsning för åk. 6 - 9 så stannade många elever kvar för
att samtala med astronauterna. Ett visdomsord som hänger sig kvar
var det Chiaki gav: om du kan drömma om något du vill göra så kan
du också göra det. Något som hon själv hade upplevt genom att hon
som en av de första kvinnorna fick möjlighet att följa med upp i
rymden. Där kunde hon utföra sin forskning på hur kroppen påverkas av att befinna sig i 
tyngdlöshet. De yngre eleverna fick möjlighet att träffa dem i matsalen där de tillsammans åt lunch 
innan färden gick vidare. 

Löss
I perioder drabbas barn och ungdomar av löss. Nu har vi haft löss på på både mellan- och högstadiet
och det kan ibland vara knepigt att bli av med dem. Man kan vara bärare utan att det kliar i huvudet 
vilket gör det är svårt att veta om man sprider dem vidare. För att undvika detta kan det vara bra om
man i en klass där det uppstår löss bestämmer en helg då ALLA elever i klassen luskammas. 
Klassläraren kan skicka ut information om en lämplig helg om det visar sig att någon/några i 
klassen fått löss. Det gäller att alla i klassen följer anvisningarna som finns på bl.a Vårdguiden om 
hur man luskammar håret. 



Julpaket
Även i år kommer vi att göra en insamling av julpaket genom Hoppets stjärna till fattiga familjer i 
Lettland. Elever och personal får vara med att fylla kartonger med varor och saker som t.ex kaffe, 
socker, konserver, hygienartiklar, pennor, julsaker, leksaker, ja allt som en familj skulle uppskatta 
och få glädje av. Naturligtvis är det frivilligt att delta. Vi börjar insamlingen måndag 9/11och 
kommer att ha stoppdatum 18/11 då julpaketen skickas vidare med Hoppets stjärna. 

Arbetet med trygghet och likabehandling på Västbergaskolan
Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt 
att likabehandlingsplanen följs. Alla klasser på skolan har det vi kallar livskunskap där frågor om 
trygghet, mobbing och likabehandling tas upp. 

Trygghetsgruppen på skolan består av representanter från skolledning och alla arbetslag. Vi har 
regelbundna möten, går utbildning och är med och driver likabehandlingsarbetet i arbetslag och 
klasser.

Vi använder oss av ett arbetssätt för att på djupet involvera alla elever i arbetet med trygghet och 
likabehandling genom det vi kallar trygghetskompisar. Uppdraget som trygghetskompisar ska 
roteras i klasserna så att alla elever under en två-årsperiod ska ha varit trygghetskompis och träffat 
Trygghetsgruppens representanter samt fått vara med och planera och genomföra ett uppdrag i sina 
klasser.

I år satsar vi extra på normkritiskt förhållningssätt. Vi har haft föreläsning med organisationen 
Jämställt (www.jamstallt.se) och arbetar för att implementera ett mer normkritiskt förhållningssätt 
vilket syftar till större medvetenhet både i hur personal ser på eleverna och hur elever ser på sin 
omgivning. Vi arbetar också aktivt med eleverna kring hur kränkningar drabbar den som utsätts. 
Detta gör vi bland annat i arbetet med trygghetskompisarna. Många elever anger i trygghetsenkäten 
att de upplever att de blivit kränkta vilket vi naturligtvis vill motverka. Alla elever och personal har 
rätt att känna trygghet i skolan och vi vet hur viktigt det är för att kunna ägna sig åt 
kunskapsutveckling.

Vi vet att det finns ett stort problem i samhället med nätmobbing och näthat. Detta har vi också valt 
att satsa extra på att lära oss mer om och förebygga. I november ordnar vi en heldag med 
föreläsningar om utsatthet på Internet. Det är organisationen Netscan (www.netscan.se) som 
kommer till skolan och har föreläsningspass med elever från åk 3 till åk 9, samt en 
personalföreläsning, och på kvällen en föreläsning för er föräldrar. Passa på att komma och lära er 
mer om vad era barn och ungdomar utsätts för när de är på nätet samt vad ni som föräldrar kan vara 
observanta på. Varmt välkomna kl 18.30 onsdag 25 november (se separat inbjudan som kommer i 
mailen inom kort).

Västbergaskolans nya likabehandlingsplan finns i sin helhet på hemsidan. Där beskrivs mer 
detaljerat hur vi arbetar förebyggande mot mobbing och
hur vi agerar vid akuta situationer. Dessutom framgår vilka
som ingår i Trygghetsgruppen.

Vänliga hälsningar!
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