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Gemensam skolinformation från skolledningen...
Innehåll:

Så är det dags igen för en samlad

Elevhälsan på skolan planerar

ringer alltid om vi inte fått en

information från skolledningen till

temakvällar under läsåret för er

frånvaroanmälan för att säker-

•

Nuläge

alla er vårdnadshavare.

vårdnadshavare. Den första av

ställa vart eleven befinner sig.

•

Läsårstider

Vid förra informationen beskrev

dessa är planerad till den 22 ok-

Skolnärvaro är en mycket viktig

tober klockan 18-20. Denna kväll

faktor för ditt barns hälsa, sociala

kommer att innehålla en kort

och kunskapsmässiga utveckling.

presentation av elevhälsan samt

Förlägg semesterresor så långt

två olika tema: kommunikation

det är möjligt till skollov. En när-

och stresshantering. Mer detalje-

varo på exempelvis 10% vilket

rad information om detta till

inte alls är ovanligt är under ett

hösten.

helt läsår fyra hela skolveckor.

•
•
•
•
•

Elevhälsan
Öppet Hus

vi vilket nuläge vi befinner oss i
som skolenhet och vilka utvecklingsområden som vi arbetar med.
Vi har under året som gått infört

Skolråd
Ledighet och frånvaro
Hemsidan

den målpärm som varje elev har
där elevens samlade arbete och
bedömningar finns, detta är en
del i vårt kvalitetsarbete kring

Öppet Hus kommer att hållas

kunskaper. Vi har också under

kvällen den 19 november mellan

året arbetat med en ny plan mot

klockan 17-19. Öppet Hus kväl-

diskriminering och kränkande

len är till för att visa vår enhet

behandling, den kommer att pre-

och vårt arbete både för er som

senteras och arbetas med under

redan har barn här men också för

hösten. Framför oss har vi ett

de medborgare som är intresse-

arbete med grundskolans och

rade av just Slagstaskolan.

fritidshemmets gemensamma
uppdrag samt mycket annat som
matematikutveckling, språkutveckling och bedömning och
betygsättning.

Skolråd är något förhållandevis
nytt för oss på Slagsta. Under
läsåret som gått har skolrådet
träffats vid ett tillfälle per termin.
Det har varit mycket givande och

Det påverkar ditt barns lärande
och utveckling. Ledighet för årskurs 3 och 6 kommer inte att
beviljas under perioden för de
nationella ämnesproven. För åk 6
gäller detta höstterminen vecka
45-50 samt vårterminen vecka 618. För åk 3 gäller det vårterminen vecka 11-20.
Jag vill påminna om att vår fritidsverksamhet är förlagd till Årbyskolan underveckorna 28-31
precis som vanligt. Ytterligare
information fås från respektive

Läsåret 15/16 startar den 24

jag vill i samband med detta passa

augusti och julavslutningen är den

på att tacka alla skolrådsrepre-

21 december på kvällen. För er

sentanter, ordinarie likväl som

Nu kan vi se fram emot en som-

som har barn på fritids så vill jag

suppleanter. I höst har skolrådet

mar förhoppningsvis fylld med

påminna om att samtlig verksam-

beslutat att träffas två gånger.

ledighet, vackert väder och åter-

het är stängd den 17-18 augusti.

Det första tillfället blir torsdagen

hämtning. Tack för ordet och väl

Höstlovet är vecka 44 som van-

den 27 augusti klockan 18-20

mött hos oss på Slagstaskolan!

ligt. Vårterminen börjar 11 janu-

och det andra tillfället den 5 no-

ari och slutar den 10 juni våren

vember klockan 18-20.

2016. Läsårstiderna finns också
på skolans hemsida. Där hittar du
också mycket annat rörande ditt
barns klass och fritidshem.
www.eskilstuna.se/slagstaskolan

Slutligen vill vi påminna om våra
frånvarorutiner. Ni anmäler
fortfarande frånvaro, varje dag,
via telefonnummer 016-7101230
där också telefonsvarare finns. Vi

fritidshem.
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