Nordalsnytt september 2017
Nu är läsåret igång på riktigt och vi börjar få struktur i schema och gruppindelningar. Det är alltid ett
digert arbete innan allt löper på. Uppstarten har varit bra. Våra 6:or har installerat sig i vår nya modul
och trivs mycket bra. Vi har fått nya elever från Fagerlidskolan som börjat åk 4 och i just åk 4 har vi
påbörjat arbetet med att få ihop nya grupper med allt vad det innebär. De kommer närmaste tiden
att arbeta med gruppstärkande övningar, värdegrund mm. Detta arbetet är vår kurator Ulrika
delaktig i. F-3 rullar på med sitt arbete. De har i år bra med stödresurser vilket medför att vi kan satsa
på fler mindre grupper och att de som behöver extra stöd kan erbjudas det.
Närmast nu ligger IUP samtal för våra elever tillsammans med er vårdnadshavare. Det är viktigt att ni
prioriterar denna tid och kommer. Där ligger vårens omdöme som underlag för elevens mål
framöver. Dessa underlag kommer ni inte att få hemskickade innan utan de gås igenom vid sittande
bord.
Eleverna kommer få med sig våra ordningsregler hem för att ni tillsammans ska gå igenom dessa och
diskutera innebörden. Sedan ska dessa skrivas på och lämnas åter till skolan.
Fokusområden är även i år vår värdegrund med studiero och bra arbetsmiljö för alla på skolan. Vi
fokuserar även på matematik och svenska där vi arbetar mycket med nivå anpassat material för
eleverna.
Nu kommer en del praktisk information som ni måste ta del av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eleverna har bad v 36-45. (Klassläraren informerar när ert barn ska delta)
Mobiltelefoner! Elever i åk F-3 får inte använda mobiltelefoner under skol/fritids-dagen.
Åk 4-6 får använda den på lunchrasten. Eget ansvar råder alltid.
Vi rekommenderar att eleverna börjar cykla själva till skolan i åk 4. (Lag på hjälp)
Ni som har yngre barn behöver följa ert barn in på skolområdet och inte släppa av dem vid
tex. Rådaskolan.
INGA fordon får köra in via lunden förskola. ALLA fordon hänvisas till Nordalsskolan stora
parkering.
Planera era resor på lov eller i anslutning till lov. Ert barns skolgång är viktig.
Ni som inte har morgonfritids får inte ämna era barn före kl 8.15. Då har vi ingen möjlighet
att ta ansvar för dem.
Sjukanmälan görs varje dag via sms eller ringa till nr:073-305 81 93
Fritidstider anmäls via Tyra appen. Ändringar ska ske innan kl 12 samma dag den gäller.

Slutligen vill jag uppmana er att acceptera barnens skoldag och skoltider och inte komma in i
klassrum eller stå utanför fönstret å vinka då det stör elevernas fokusering.
Hela skoldagen är viktig!
Har ni några frågor eller funderingar hör gärna av er.
/ Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

Camilla.berglöv.hermansson@mellerud.se

