21 augusti 2015
Hej alla föräldrar,
Nu har redan första veckan på nya läsåret gått – mycket solig och rolig men samtidigt intensiv med nya
rutiner och scheman. Vi har välkomnat alla tillbaka med glass vid flaggstången och vi välkomnade
särskilt alla nya barn. Nu ser vi också fram emot att lära känna varandra och alla nya föräldrar.
Vi hälsar också några nya och nygamla medarbetare välkomna: Jana Granath som arbetar som resurs i
årskurs 4 och i fritidshemmet samt Marie Björkqvist som är klasslärare i årskurs 2 tillsammans med
Emelie. Tyvärr är vår skolsköterska Jeanette ledig ett tag på grund av en familjeangelägenhet. Centrala
Elevhälsan inom kommunen kommer att ordna en tillfällig ersättare under del av hennes frånvaro.
Sommarfritids på vår skola blev en lyckad och uppskattad verksamhet tack vare fina insatser av Anjela,
Shokhan och Sara.
Personalen inledde läsåret med en givande utbildning kring strategier för att hjälpa elever som behöver
stöd i skolan. För att förbättra tryggheten och arbetsglädjen på skolan vidareutvecklar vi också vår
värdegrund. Den är baserad på allas lika värde och sammanfattas nu med ordet HARMONI som står för
Hänsyn, Ansvar, Respekt, Motivation, Omsorg, Nyfikenhet och Initiativtagande (värden som valts av
medarbetare, elever och föräldrar). Under terminen ska vi fördjupa oss i ledorden och även revidera våra
ordnings- och trivselregler.
Utöver Normer och värden (Harmoni), fortsätter vi inom vårt kvalitetsarbete (som utgår från skolans
vision - ”Individens optimala utveckling i grupp, alla elever ska lyckas”) att fokusera på följande
områden i förändringsarbetet: Kunskaper och lärande, Samverkan och Elevinflytande/delaktighet.
Tillsammans bygger vi upp en lärande miljö som främjar elevernas harmoniska utveckling utifrån deras
egna förutsättningar.
Vi strävar efter att behålla våra goda resultat när det gäller nationella prov, betyg samt meritvärde. Det
här läsåret gör vi särskilda satsningar på matematikundervisningen och vår IT-utveckling, där vi bland
annat ska förnya vår hemsida. Vi fokuserar också på att förbättra elevernas läs- och skrivfärdigheter.
Samverkan mellan förskolan, förskoleklassen, fritids och skolan, samt samverkan med föräldrar, andra
skolor och omvärlden ska utvecklas. För att underlätta detta och förbättra ”vi-känslan” har vi
arbetslagskonferenser på onsdagarna mellan kl. 15.00 och 16.00. Elevinflytandet ska främjas i alla
områden för att öka elevernas ansvar för sitt eget lärande och sin skolgång. Vi gör också en satsning på
miljö- och hälsoarbetet för en hållbar utveckling.
Våra elever är engagerade i upprustningen av Skivlingparken och när de kom tillbaka kunde de glädja sig
åt en ny klätterställning på skolgården. Skolfastigheter håller på att förbättra ventilationen i
klassrummen, och vi ska få ny panel på ytterväggarna under hösten. Det är bra att miljön fräschas upp
inför 2016 då vi ska fira Malmaskolans 50-årsjubileum.
Under hösten har vi flera inspektioner på gång. Redan i början av september ska Skolinspektionen
granska kvaliteten i läs- och skrivundervisningen i svenska för årskurs 4-6. I oktober har vi en brandtillsyn
och längre fram kommer Arbetsmiljöverket att granska Uppsalas kommunala skolor. Ni vet också att ni
alltid är välkomma att hälsa på i skolan, och ni får gärna kontakta mig via e-post (eva.mccarthyost@uppsala.se) eller telefon 727 54 01 med era synpunkter och idéer. Jag ser fram emot ett gott
samarbete med er, både enskilt och genom den mycket engagerade föräldraföreningen.
Med vänlig hälsning,
Eva

