Familjebrev
S:ta Gertruds skola
november 2017
Månaden som gått:
Tack alla som besökte oss på Soppkvällen!
Då gavs bl.a. smakprov på vad eleverna har arbetat med på temat
Hållbar Framtid.
Med vilken fart terminen har rullat på! I skolan är det aldrig
långtråkigt, det är full ös hela tiden.
Vi har haft en bra höst med lugnare stämning på skolan, både ute på
rasterna och under lektionstid. Det känner både elever och personal
av. Dock händer det naturligtvis saker runt enskilda elever eller
grupper som vi då tar tag i och jobbar intensivt med tillsammans
med er föräldrar och elevhälsan. Vårt mål är alla elever ska känna
att de lär sig viktiga saker, att de känner sig trygga och att de trivs på
S:ta Gertruds skola.

Viktiga datum:
Föräldrasamråd 14/12
Elevråd 14/12
Vinteravslutning 20/12
Studiedag för all personal
8/1(fritids stängt)
Följ oss på Facebook:
S:ta Gertruds skola i Sigtuna
och på klassernas bloggar.

Personal:
Medhi Sissaye har slutat hos oss och Erik Lindstein vikarierar på
hennes tjänst året ut.
Andreas Zoannos är nu anställd hos oss som IT- tekniker och
vaktmästare.
Najim Jahouh, arbetar som skolvärd. Det innebär att han bl.a. finns
i korridorerna under rasterna. Ossama Hussein Ahmed kommer
finnas med i klasserna samt i Andrummet- vår lärstudio.
Månaden som kommer:
Vi genomför just nu årets Trygghet- och Trivselenkät bland eleverna.
Den är viktig för oss, både för att visa eleverna vilka steg vi har tagit
sedan förra året men också för att få syn på vad vi behöver arbeta
vidare med.
.Årets Läsvecka kommer gå av stapeln sista veckan på terminen. Vi

kallar oss en Läsande skola vilket innebär att eleverna läser/ får
lyssna till högläsning varje dag. Vi vet att både kvalitet och kvantitet
i läsning är viktigt när det gäller hur barn lyckas i skolan. Passa på att
läsa tillsammans under lovet!
All personal har en studiedag 8/1. Då kommer vi planera för vårens
arbete men också lyssna till Anne- Marie Körling, en fantastisk
inspiratör när det gäller undervisning i allmänhet och läsning och
språkutvecklande arbete i synnerhet.
Läs gärna hennes blogg http://korlingsord.se/
Jag har startat en blogg www.gertrudsrektor.se . Prenumerera på
den eftersom jag kommer lägga mer och mer information där!
Erika Björklund, rektor
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