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Välkommen tillbaka
till Nordalsskolan
HEJ ALLA NYA OCH GAMLA ELEVER PÅ
NORDALSSKOLAN

INFORMATION TILL DIG SOM
VÅRNADSHAVARE

Ett nytt läsår har nu startat och första veckan är gjord.
Vädret hat varit toppen och flera av er har hunnit med
en utflykt med er klass där ni fått möjlighet att umgås
lite mer med era klasskamrater.
Jag som rektor hoppas DU kommer få ett bra läsår på
skolan och att du kommer att lära dig mycket
spännande saker.

Ert/era barn har nu startat ett nytt läsår på
Nordalsskolan. Jag hoppas på ett gott samarbete med
er vårdnadshavare.

Du som elev på Nordalsskolan ska du känna dig trygg
och känna lust att lära. Detta innebär att vi vuxna ska
ge dig stöttning och lyssna på dina behov. Men vi har
även stora förväntningar på dig att vara en god kamrat
och lyssna på oss vuxna.

Vi kommer även att fortsätta att ha stängt för
vårdnadshavare att besöka eller hämta ert barn i
skolan lokaler. Vänligen ring på dörrklockan så hjälper
vi er gärna.

Det är viktigt att du tillsammans med dina
vårdnadshavare är rädd om dina böcker och annat
skolmaterial, samt att ni ser till att med skolväska och
idrottskläder till de dagarna du har idrott.
När ni går i skolan ingår att vi äter i matsalen. Det är
viktigt att du äter något av det som serveras för att du
ska orka hela din skoldag.
Eftersom vi just nu har en pandemi i världen är det
viktigt att vi alla hjälper till att minska smitta. Därför är
det viktigt att du följer regler kring detta.

Tre regler för en frisk skola:

•
•
•

Tänk på hur du hälsar- Vinka eller använd
tex armbågen. Undvik kramar och
närkontakt.
Tvätta händerna ofta
Stanna hemma vid minsta symptom.

Kontaktuppgifter till rektor:
Camilla.berglov.hermansson@mellerud.se
0530-182 36

Vi kommer utifrån rådande pandemi att erbjuda ett
alternativt föräldramöte samt IUP samtal. Mer
information om detta kommer.

Kör du ditt barn till skolan i bil hänvisas ni till den
grusplan som finns på skolans norra sida. Ni får INTE
köra in med bilar via lunden då det är skyltat med
förbud. Vänligen respektera detta för barnens
säkerhets skull.

Är ditt barn sjuk måste du anmäla detta till
skolan VARJE dag gärna via sms till nr:
0733-058193 (Barbro)

Under kommande läsår kommer vi tillsammans arbeta
för att stärka elevernas sociala och psykiska mående.
Detta utifrån aktuell forskning som visar på att
elevernas mående påverkar studieresultaten. Vi
kommer även att fokusera på att ha höga
förväntningar på eleverna men även att jag som rektor
har höga förväntningar på min personal. I detta arbete
är dialogen med er vårdnadshavare oerhört viktig för
att ge bästa förutsättningar för eleven i skolan. Under
året kommer skolan att genomgå en utbildning i
RESQURE som ger oss verktyg att i ordinarie
undervisning stärka elevernas självbild för att lyckas
med sina mål. – Jag vill, Jag kan, Jag törs!
Önskar ni kontakt med ert barns lärare ber jag er i
första hand att skicka mejl med era frågor.
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till
mig.
Hälsningar Camilla Berglöv-Hermansson Rektor

