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Hej på er!
Nu har vi kommit igång riktigt bra på skolan och alla elever och lärare
arbetar febrilt med allt som ska göras. Nu närmar sig också ett skönt
höstlov för eleverna. Detta är något som märks på olika sätt. Tålamodet
tryter ibland och vi behöver hjälpas åt att pusha eleverna framåt den sista
dagarna som är kvar.
Vi har under veckorna gjort en hel del kartläggningar på eleverna i olika
årskurser för att få ett så bra grepp som möjligt vart de befinner sig i
framför allt läsning/läsförståelse och matematik. Detta använder vi sedan
för att kunna driva eleven framåt utifrån lägesbilden.
Det är dock en viktig sak jag skulle vilja be er om hjälp med.
Vi har arbetat mycket med värdegrund och studiero dessa veckor och
vissa årskurser har fått mer riktat arbete. Vi har den sista tiden lagt
mycket tid på att reda i konflikter mellan elever som ofta handlar om
onödiga kommentarer, blickar, skrattar när någon säger fel mm. Det
förekommer även mycket fula ord och kränkande ord som används på
raster och även på lektioner. Detta är helt oacceptabelt för oss och vi
kommer nu att ta ett krafttag mot detta under v43.
Vi kommer att skriva ner alla incidenter kring fula ord mm med namn och
klass för att efter v 43 samla ihop dessa och skicka till vårdnadshavare för
påseende. Detta görs för att uppmärksamma eleverna på hur mycket som
sägs på en vecka. Framöver kommer vi att göra en ny avstämningsvecka
och hoppas då på en stor förändring.
Det viktiga är dock att vi arbetar tillsammans för att få slut på detta. Att
ni som vårdnadshavare samtalar med ert/era barn hemma kring synen på
ovannämnda problem. Tillsammans kan vi hjälpa våra barn till en bra
skoldag.
Om ni har några frågor eller något ni vill berätta kring detta så ring eller
maila gärna direkt till mig så vi kan hjälpas åt.
Ser fram emot ett gott samarbete!
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