Maj 2016

Hej alla föräldrar,
Läsåret är snart slut och det händer väldigt mycket på skolan under de sista veckorna, bl.a. ett
flertal studiebesök och utflykter. Nationella proven är nästan klara och snart sätts betygen.
Eleverna i förskoleklass går på simundervisning i Gottsunda, ett pilotprojekt som kommer att
utvärderas. Jag vill rikta ett stort tack till både medarbetare, föräldrar och MFF som gjort denna
speciella satsning möjlig. Alla föräldrar uppmuntras att simträna med sina barn under
sommaren.
Fritidskörens vårkonsert den 28 april var mycket välbesökt och uppskattad. Den samlade in hela
4 606 kronor till Världens Barn. Ett stort tack till alla medverkande och publiken!
Den 10 maj hade vi Fritidshemmets dag, då barnen samlades på fotbollsplanen klädda i olika
slags hattar de tagit med sig eller själva gjort på fritids. Den 13 maj hade vi ”Röris”, en
jättetrevlig fadderaktivitet ledd av Carina och förskoleklassbarnen i Solrosen. Den blev mycket
uppskattad av alla. Samma förmiddag städade barnen och personalen skolgården och gjorde
det fint och trevligt. Målning av skolans ytterpanel och fönster har också inletts. Vi hoppas att
skolan ska se riktigt fin och fräsch ut när vi firar vårt 50-årsjubileum den 7 september.
Den blivande förskoleklassens föräldrar kom till ett möte den 12 maj och fick träffa sina barns
lärare och se lokalerna. Barnen kommer då och då på besök från sina förskolor och är särskilt
välkomna på Karuselldagen den 26 maj.
Malmaskolans kväll den 18 maj var en stor succé, med bra väder, fin stämning, många besökare
och roliga aktiviteter, god mat och fika. Klasserna visade upp jättefina projekt och temaarbeten
som de arbetat med under läsåret.
Organisationen för klasserna är klara. Tjänstefördelningen i klasserna kommer att se ut som
nedan.
Förskoleklasser:
Solrosen Carina S, Elisabet S och Jana G
Näckrosen Maria O, Kicki M och Lotta F
1A
Karin H, Shokhan och Emelie L (2 dagar)
1B
Eva M-S, Emelie L (2 dagar) och vakans
2A
Christina E, Jean-Marc J och Camilla G
2B
Lina W, Sara J och Anjela A
3A
Eleanor S och Marie-Louise F
3B
Marie B och Chatarina F-J
Fritids:
Johannes L,
4A
Helena W och Hans L
4B
Evelina P och Hans L
Resurs
Johannes L
5A
Marianne L
5B
Paulina H
6A
Sara E
6B
Helena L

Som ni ser har vi några nya namn och några som saknas för att de slutar. Evelina Pollak är ny
klasslärare i åk 4 och kommer främst att arbeta med SV, SO och EN. Lotta L och Pelle S slutar
efter lång och trogen tjänst hos oss. Kristin Ekberg kommer att vara tjänstledig under HT och en
vikarietjänst är utannonserad. Vi håller också på att rekrytera en ny kurator till skolan. Vår nya
idrottslärare heter Joakim Jansson.
Den närmaste tiden har vi ett flertal aktiviteter på gång, bl.a. Bokjuryn för åk 1-3, Karuselldagen
den 26 maj, Allaktivitetsdagen den 27 maj med en fotbollsmatch mellan personalen och
sexorna, flera avslutningskonserter i Gruvan ledda av Samuel. Den 8 juni har vi avslutningslunch
för våra sexor som lämnar oss.
Flera enkäter har genomförts under den senaste tiden. Vi återkommer med analyser av
resultaten som bland annat kommer att ligga till grund för skolans verksamhetsplan för nästa
läsår.
Avslutningen den 9 juni börjar kl. 09.00 och jag hoppas att många av er har möjlighet att vara
med oss den dagen.
Med förhoppning om många soliga och varma veckor framöver,
Eva

