
                      Oktober 2015 
 
Hej alla föräldrar, 

Vilket fantastiskt väder vi har fått under de första veckorna av läsåret, som gör det roligare för 

barnen/eleverna att vara ute på skolgården och ute i naturen! Utflykten med faddrar/fadderbarn till 

Kung Björns hög blev väldigt lyckad och alla njöt av hamburgare från vår ”kiosk” på skolgården. 

Klasserna arbetar vidare med vår värdegrund HARMONI. Vi pratar mycket om hur vi ska vara mot 

varandra och vi har reviderat våra ordningsregler. Vi försöker stimulera barnen till roliga lekar på 

rasterna där alla får vara med, och vi tränar dem på att lösa konflikter – allt för att öka elevernas 

trygghet och trivsel samt motverka all form av kränkande behandling. Chatarina är vår nya rast-

värdinna och hon hjälper också till i klasserna och på Fritids.  

I vårt systematiska kvalitetsarbete har medarbetarna tagit fram handlingsplaner i arbetslagen för alla 

mål inom våra utvecklingsområden i verksamhetsplanen för läsåret. Vi arbetar också med våra 

personliga handlingsplaner (målkort) där vi beskriver våra enskilda bidrag till skolans måluppfyllelse. 

Elevrådet har också deltagit i detta arbete med förslag på åtgärder. Dessutom planerar vi aktiviteter 

inför FN-dagen, som vi firar fredagen den 23 oktober, med fokus på barns rättigheter och situationen i 

världen. Eleverna diskuterar hur vi på skolan kan hjälpa till och har kommit med många fina förslag. 

Skolinspektionens granskning av kvaliteten i läs- och skrivundervisningen i svenska för årskurs 4-6 verkar 

ha gått bra. Vi väntar på den officiella rapporten med bedömningen. 

I vår lågstadiesatsning har vi utökat antalet lärartjänster för att ha mer undervisning i halvklasser. För 

att förbättra samverkan och det kollegiala lärandet är våra förskollärare, fritidspedagoger och lärare 

med i olika nätverk inom närområdet och kommunen. De besöker varandras skolor. Utbyte av 

pedagogiska tips och idéer berikar verksamheten och förbättrar resultaten. 

Elevhälsoteamet och likabehandlingsteamet har gått runt och presenterat sig och sitt arbete i klasserna. 

Vår skolsköterska Jeanette är tillbaka, och elevhälsoarbetet är i full gång, bl.a. med vaccinationer.  

En brandövning har genomförts och vi reviderar våra rutiner och uppdaterar larmsystemet. 

Skyddsronder har genomförts tillsammans med våra elevskyddsombud. Byte av ytterpanel på några 

byggnader pågår och vi har möten med Skolfastigheter för att förbättra inomhusmiljön. 

Föräldramöten har genomförts och utvecklingssamtal har påbörjats. Tillsammans med Malmaskolans 

föräldraförening (MFF) planerar vi aktiviteter inför vårt 50-årsjubileum år 2016. Vi återkommer längre 

fram med mer information om firandet. Vi samarbetar också med er föräldrar om trafiksäkerheten i 

skolans närmiljö. Vi ska snart träffa en trafikkonsult inom kommunen för att diskutera hur kraven på 

säkra skolvägar kan uppfyllas. Här har vi alla ett gemensamt ansvar! 

Angående elevledighet för semesterresor under terminerna är skolans policy att det ska undvikas. Resor 

bör planeras till loven, eller enstaka dagar kring dessa. Frånvaro under terminen medför ett avbrott i 

elevens skolgång som kan påverka resultaten och gemenskapen i klassen. Det leder ofta till merarbete 

för lärarna och påverkar kontinuiteten i undervisningen. Längre ledighet beviljas i särskilda fall. 

Skolvalet kommer att äga rum 15 - 31 januari 2016. Vi kommer att ha ett informationsmöte för föräldrar 

till blivande förskoleklassbarn onsdagen den 13 januari kl. 18.30. 

Hoppas att ni har möjlighet att hälsa på i skolan någon gång under läsåret.  

Med vänlig hälsning, 

Eva 


