Augusti 2016

Hej alla föräldrar,
Nu har vi avslutat de första veckorna på nya läsåret under Malmaskolans jubileumsår – med
nya rutiner och scheman. Efter den fina sommaren stod vi och småfrös vid flaggstången när vi
välkomnade alla tillbaka, särskilt de nya eleverna. Men det blev som vanligt glass ändå. Nu ser
vi också fram emot att lära känna varandra och alla nya föräldrar.
Vi hälsar också några nya medarbetare välkomna: Mathilda Ogden och Johannes Leffler som
arbetar som fritidsledare/resurs i årskurs 1 respektive 4, Evelina Pollak som är klasslärare i
årskurs 4 tillsammans Helena och Hans. Joakim Jansson är vår nya idrottslärare och han tar
över efter Pelle i september. Pethra Norell är vår nya skolsköterska och kommer att vara på
skolan alla dagar i veckan under hösten. Eva-Lena Jirhede tar över som skoladministratör efter
Lillemor som slutar under september. Helena Hedsten är ny extraresurs i förskoleklassen och
hjälper med rastvaktandet. Helena Wolrath arbetar med skolledning på måndagar och
fredagar.
Det är roligt att skolan nu är nymålad utvändigt, och inomhus har det under sommaren gjorts
en storstädning så att skolan är fin och fräsch inför jubileet.
Ja, den 7 september firar vi skolans 50-årsjubileum med ett flertal aktiviteter såsom maskerad,
utställningar, musik och dans samt besök av några hedersgäster. Föräldrar och syskon är varmt
välkomna att besöka skolan när det passar mellan kl. 15 och 17. Skolan bjuder på fikabröd till
alla och dricka till eleverna kl. 15-16. Föräldrar ordnar kaffe och te, och med tanke på miljön ser
vi gärna att alla tar med egen kopp/mugg. Det blir samling utanför personalrummet kl. 16 för
tal, musik och dans.
Personalen inledde läsåret med en givande utbildning kring läs- och skrivstrategier för att
främja elevernas läsförståelse och skrivande. För att förbättra tryggheten och arbetsglädjen på
skolan vidareutvecklar vi också vår värdegrund HARMONI som står för Hänsyn, Ansvar, Respekt,
Motivation, Omsorg, Nyfikenhet och Initiativtagande. Vi påminner också om alla våra ordningsoch trivselregler.
Vi följer upp vår satsning på simning, och vi kommer att ha motion på schemat varje dag. För
att utöka elevernas delaktighet och måluppfyllelse ligger Elevens val på schemat varje vecka, för
åk 4-6 på torsdagseftermiddagarna. Genom klass- och elevråd ska eleverna i mån av mognad
ha möjlighet att påverka beslut som berör dem. Vi fortsätter vår satsning på miljö- och
hälsoarbetet för en hållbar utveckling.
Vi gör också en satsning inom matematik på geometri, tabellträning och problemlösning. Inom
svenska fokuserar vi lite mer på skrivande. Genom ämneskonferenser fortsätter vi att utveckla
vårt F-6-perspektiv i undervisningen. Vi vill gärna behålla våra goda resultat när det gäller
nationella prov och betyg i åk 6.

Vårt elevhälsoarbete är förebyggande och hälsofrämjande. Vi har ett inkluderande
förhållningsätt och försöker vidarutveckla våra anpassningar för att främja alla elevers trivsel
och lärande. Vi har i år mer personal ute på rasterna för att öka tryggheten på skolgården och i
lokaler som eleverna nämnt som lite otrygga platser. Vi har gjort en satsning på Fritids med
flera planerade aktiviteter under veckorna: musik, idrott, kör och skapande. Vi ska förbättra ”vikänslan” inom skolan genom samverkan mellan förskoleklass, fritids och skolan. Vi vill främja en
helhetssyn på elevernas skolgång från förskolan till högstadiet genom samverkan med
föräldrar, förskolor, andra skolor och omvärldenaktiviteter. Vi hoppas kunna ordna läxhjälp för
dem som vill.
Vi har fått en ny IT-tjänst, Unikum, som ersätter Edwise. Tjänsten ska vara ett kontinuerligt
dokumentations- och bedömningsstöd för läraren och eleven i lärandeprocessen och är en
plattform för kommunikation mellan skolan och hemmet.
Malmaskolans föräldraförening (MFF) är ett jättebra stöd för skolan. Den har hjälpt till med
många skolaktiviteter och utflykter och alla klasser kan söka bidrag för saker som sätter
”guldkant” på skoldagen. MFF behöver fler medlemmar som är villiga att vara med i styrelsen.
Vi på skolan är väldigt tacksamma för MFFs fina arbetsinsatser och engagemang.
Under september tar vi klassfoton som samlas i en katalog. Mer information om detta kommer
senare.
Ni är alltid är välkomma att hälsa på i skolan, och ni får gärna kontakta mig via e-post
(eva.mccarthy-ost@uppsala.se) eller telefon 727 54 01 med era synpunkter och förslag.
Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er och ett givande och glädjefyllt läsår för
era barn.
Med vänlig hälsning,

Eva

