November 2015

Hej alla föräldrar,
Det fina vädret med mycket sol fortsätter, men med lite lägre temperaturer. Vi ser fram emot
att det blir tillräckligt kallt, så att vi får en isbana på vår fotbollsplan Kommunen kommer att
spola upp en isbana med start cirka 15 december. Det skulle vara roligt för barnen, och helst att
det kommer lite snö som också glädjer dem.
Den nyrenoverade Skivlingparken invigdes den 6 november och många fritidsbarn deltog och
njöt av korv och bullar. Fågelholkarna som barnen gjorde på Elevens vals slöjd kommer att
sättas upp i parken. De blev jättefina och fantasifullt dekorerade, så håll gärna utkik efter dem.
Skolinspektionens rapport av kvaliteten i läs- och skrivundervisningen i svenska för årskurs 4-6
nämner tre utvecklingsområden som vi ska satsa på framöver:






Undervisningen vid skolan behöver utvecklas så att syfte och mål med valt innehåll och
arbetssätt tydliggörs för eleverna. I detta ingår bland annat att lärarna på ett tydligare
sätt förklarar för eleverna sambandet mellan arbetsuppgifterna och de förmågor som
eleverna ska utveckla.
Undervisningen vid skolan behöver utvecklas så att eleverna i högre utsträckning arbetar
med olika lässtrategier för att urskilja texters budskap. I detta ingår att eleverna får lära
sig att använda olika angreppsätt utifrån i vilket syfte de läser en text, reflektera över
texter och urskilja budskap i texter.
Rektor behöver säkerställa en gemensam inriktning på läs- och skriv-undervisningen. I
detta ingår också att utvärdera om undervisningen vidgar och utmanar elevernas
intresse för att läsa och skriva.

Vi har gjort en handlingsplan för hur vi ska arbeta för att förbättra dessa områden med
uppföljning efter nationella proven och under studiedagarna i juni. Nästa läsår ska några lärare
också delta i Läslyftet ordnat av Skolverket. Under det här året deltar representanter för alla
årskurser i Mattelyftet. Det sker mycket kollegialt lärande när våra lärare får träffa kollegor från
andra skolor och har utbyte av pedagogiska tips och idéer.
Formativ bedömning är en viktig process i kvalitetsarbetet. Här kartlägger och synliggör läraren
var eleven befinner sig i sitt lärande. Sedan anpassar läraren undervisningen för att matcha
elevgruppen och individen mer effektivt. Våra förstalärare leder medarbetarna i detta arbete på
våra månatliga arbetsplatsträffar. Undervisningen utvecklas och elevernas lärande förbättras.
Vår skola har blivit uttagen att delta i PIRLS 2016, en internationell studie om fjärdeklassares
läsförmåga. Studien genomförs vart femte år och Skolverket samordnar den svenska delen som
genomförs i mars 2016. Det blir prov och enkäter för både elever, skolpersonal och föräldrar.
N vet att ni alltid är välkomna att besöka skolan, och jag vill påminna om våra rutiner för besök.
Ni ska anmäla er på expeditionen när ni kommer och få en gästbricka som ska bäras synligt. Ni
kan också köpa en lunchkupong om ni vill äta med ert barn.
En brandtillsyn gjordes på skolan den 15 oktober och det fanns inga anmärkningar.

Vid firandet av FN-dagen före höstlovet gick våra elever och personal varvet runt skolan (totalt
1 306 varv). Genom sponsring av Malmaskolans föräldraförening (MFF) samlade vi in pengar till
ett projekt inom UNHCR. Eleverna i 6A ordnade också löpning vid OK Linnés klubbstuga och fick
in sammanlagt cirka 4 000 kr till UNHCR.
Vi arbetar på att förbättra trafiksäkerheten kring skolan, speciellt på Björkhagsgatan.
Kommunens trafikansvariga har tagit fram ett förslag till åtgärder som vi håller på att diskutera
med MFF. Det blir ett nytt möte med kommunen i december.
På grund av trängseln och faran på Björkhagsgatan på morgonen vill jag uppmana er att
parkera vid Svamptorget och gå med barnen till gångvägen mot skolan. På så vis kan vi undvika
tillbud och olyckor.
I slutet av vårterminen 2016 planerar vi att göra en satsning på simning för de yngre barnen i
förskoleklassen inför sommarlovet. MFF har sagt att man kommer att hjälpa till.
Eleverna håller nu på och förbereder Luciafirande (den 14 december) och julavslutning (den 21
december) tillsammans med vår musiklärare Samuel och klasslärarna. Hoppas att många av er
kan delta.
Jag önskar alla en lugn och fridfull adventstid. Låt oss lysa upp i mörkret med ljus som sprider
värme och glädje!
Med vänlig hälsning,
Eva

