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Slottsnytt december 2016

Hej!
Nu lackar det mot jul, höstterminen är snart till ända och julen närmar sig med
stormsteg. I tisdags var det dags för traditionsenligt Luciafirande på skolan, årskurs
3 bjöd kamrater, personal och en del föräldrar på luciatåg och skönsång under två
föreställningar. Under måndagskvällen hölls även en bejublad föreställning för alla
föräldrar i årskurs 3. Det var mycket uppskattat.
Nu återstår endast ett par skoldagar och det är givetvis mycket som ska slutföras i
olika ämnen. Eleverna ska visa sina förmågor i förhållande till kunskapskraven,
lärarna bedömer och uppdaterar matriser. Känns lite som en tomteverkstad men
med ett helt annat uppdrag och fokus - kunskap. Lite pyssel och annat hinns också
med.
Vill härmed informera er med elever i åk 6 om att betygen kommer att skickas hem
per post. Detta dels för att elever som av olika anledningar varit frånvarande ska få
möjlighet att komplettera och lämna in alster som saknas under de sista dagarna
och dels för att flera av våra elever önskar att få öppna sina betyg i lugn och ro utan
att behöva känna sig pressade till att visa och/eller jämföra med andra
klasskamrater. Det är en önskan vi givetvis respekterar.
Tisdagen den 20 december, är den sista skoldagen då vi firar avslutning en stund på
morgonen och därefter väntar ett välförtjänt jullov för både elever och lärare.
Måndagen den 9 januari är en studiedag. Den dagen har vi även stängt på
fritidshemmen. Vi hälsar alla varmt välkomna tillbaka till vårterminen med start
tisdagen den 10 januari 2015. Eleverna läser då enligt schemat.
Öppet hus 24 november
Vi tackar er, elever och föräldrar, som visade intresse under vår ”Öppet hus-kväll”.
Flera passade även på att provsmaka i köket och samtidigt besöka vår fina
skolrestaurang för att köpa fika.
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Enkäter
Genomförandet av elevenkäten för 2017 kommer ske både under vårterminen, i
januari, samt höstterminen och det är också under höstterminen som grundskoleoch fritidshemsenkäten fortsättningsvis kommer att genomföras.
Ytterligare förändringar är att elevenkäten kommer att genomföras i årskurs 2-9,
det vill säga som totalundersökning och fritidshemsenkäten för årkurs 2-3.
Totalundersökning sker redan nu till våren 2017.
Föräldraenkäten kommer genomföras i åk 2, 5 och 8 som tidigare och i
fritidshemmet för årskurs 2-3. Genomförandet av föräldraenkäterna kommer endast
att ske vart annat år och först till hösten 2017.
Personal
Vi hälsar Ulrika Brorsson välkommen till Förskoleklasserna. Anna Lindström
kommer också att arbeta hos Förskoleklasserna och så även Claude Kampakol.
Karoline Jovanovic arbetar från vårterminen i åk 2.
Annelie Pettersson kommer att ersätta Seppo som resurs i årskurs 2 och 3.
Gabriella Hurtig arbetar under vårterminen på Snäckan.
Dessa förändringar startar i och med vårterminen, den 9 januari.
Från och med vecka 5 hälsar vi två nya kollegor välkomna: Jeanette Asplund som
ska arbeta som lärare i årskurs 6 och Annika Eriksson, lärare i Svenska som
andraspråk.
Läsårstider 2016-2017
Vårterminen år 2015 börjar 9 januari och slutar 9 juni.
Skollov läsåret 2016-2017
Sportlov är vecka 8, 20 februari till 24 februari
Påsklov är vecka 15, 10 april till 17 april
Lovdag år 2017 (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag) 26 maj
Utöver detta är röda dagar i almanackan lediga dagar i skolan.
Studiedagar: Vårterminen 2017 – 9 januari, som även är stängningsdag för fritids,
och 15 mars.
Utvecklingssamtal
I början på vårterminen 2017 bjuder vi som vanligt in till utvecklingssamtal. Du
som förälder bokar tid i Vklass.
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Ledigheter
Vi ber er att så långt det är möjligt använda er av de ledigheter som eleverna
har när ni planerar semestrar. Under den tid då eleverna i år 3 och 6
genomför sina nationella prov är vi mycket restriktiva med ledigheter. Nytt
för i år är att alla muntliga delprov genomförts redan under hösten.
De veckor som proven pågår är:
 År 3 v. 11-20
 År 6 (v. 45-50, ht-16) samt v. 6, 14 och 18
Mer information finns på följande länk:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov

Vänliga hälsningar
Lotta Flodman

Vi på Slottsskolan önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
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