Familjebrev
S:ta Gertruds skola
januari 2018
Månaden som gått:
Tack föräldrasamrådet och elever och personal som ordnade en
värmande Vinteravslutning trots regnet!
Hoppas att helgerna har gett tid till vila och samvaro.
Vi rivstartade terminen med en gemensam studiedag där vi både
planerade vårens arbete, introducerade nya medarbetare samt blev
inspirerade av Anne-Marie Körling. Hon som Läsambassadör
betonade inte bara betydelsen av läsningen som en färdighet utan
också som ett sätt vara en del av världen. Många skratt, många
tankar och mycket inspiration!

Personal:
Nu är de nya lärarna(som jag skrev om i december) välkomnade och
introducerade på skolan.
Erik, Casper och Nicolas är personal som numera finns hos oss som
resurser och som lärarvikarier på skola/fritids. Välkomna!
Månaden som kommer:
Fritids går in i ett intensivt utvecklingsarbete kring bl.a. lärmiljöer,
dokumentation, rastaktiviteter och naturfritids.
På måndag byter vi öppning- och stängningsfritids till Andrummeten möjlighet att utveckla lärmiljöerna.
Lärarna fortsätter implementera IST och det språkutvecklande
arbetssättet.
Nu pågår intensiva förberedelser inför de elevledda
utvecklingssamtalen. Gå in på IST och ta del av ditt barns
kunskapsutveckling och skriftliga omdömen innan samtalet.
I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår det att analysera skolans
måluppfyllelse. Det är ett viktig del i arbetet för att följa upp hur vi
.prioriterar våra resurser, hur våra insatser gör skillnad samt vad vi
fortsatt bör göra mer eller mindre av. Vi kommer också följa upp
resultaten i Trygghet- och trivselenkäten och revidera
Likabehandlingsplanen inom kort.
Vi fortsätter satsa på det främjande och förebyggande arbetet med
ALLA MED- projektet och med stöd av centrala elevhälsan att
utveckla en bredare bas och en större verktygslåda när det gäller
förhållningssätt, bemötande, lärmiljöer och strukturer.
Allt för att alla elever ska må bra och lyckas i skolan.
Varmt välkomna till vårterminen 2018!
Erika Björklund, rektor
www.gertrudsrektor.se

Viktiga datum:
Föräldrasamråd 30/1
Elevråd 9/2
13/2 stänger fritids kl.17 pga APT.
Elevledda utvecklingssamtal v.6, 7
Sportlov 26/2-4/3

Följ oss på Facebook:
S:ta Gertruds skola i Sigtuna
och på klassernas bloggar.
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Länktips:
http://www.sigtuna.se/sv/Barn-Utbildning/Sigtuna-pedagog/IT-iskolan/Internet/Lankar/Lankar-forvuxna/

