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Hej alla föräldrar och elever!
Terminen närmar sig halvlek och mycket händer på skolan. Både det kunskapsutvecklande och det
trygghetskapande arbetet är i full gång.
Vi är dessutom i en intensiv rekryteringsfas av både lärare och skolledare. Detta beror på att vårt
elevantal ökar, att några lärare har gått till nya uppdrag samt att Anu Enehöjd, rektor för 7-9, övergår vid
årsskiftet till ett övergripande uppdrag inom Barn- och utbildningsförvaltningen.
Förändringar i ledningen på skolan
I dagarna blev det klart att Sara Hägglund blir ny rektor för Gökstensskolan 7-9. Sara har under senaste
veckorna arbetat som tf. biträdande rektor på skolan men har sin grundanställd på Mälardalens högskola
som universitetsadjunkt i pedagogik. Hon har även tidigare arbetat bl.a. på Gökstenskolan som
musiklärare och biträdande rektor. Den 1 december tillträder Maria Anderstedt som biträdande rektor 79. Maria arbetar i nuläget som biträdande rektor på Komvux och har en bakgrund som lärare och
specialpedagog i grundskolan. Jenny Ollén fortsätter som rektor men det tillkommer en biträdande rektor
även för F-6 och den rekryteringsprocessen är igång och blir klar under läsåret.
En närmare presentation av våra nya kollegor kan ni läsa i kommande Gökstensnytt.
Det trygghetsskapande värdegrundsarbetet
Den 11 oktober genomförde vi den årliga Gökstensdagen utifrån vår värdegrund och vår vision:

VI vill och vågar utmana tillsammans över gränserna
Denna dag ingår i vårt arbete för trygghet och är ett startskott för samarbetet mellan klasserna på skolan
varje läsår och vi brukar kalla detta för ”Gökstensandan”. Gökstensandan handlar om allas lika värde och
att skapa goda förutsättningar för en trygg lärmiljö, goda möten och att vi bryr oss om varandra på hela
skolan. Vi fortsätter att jobba med arbetsro i klassrummet och kommer att påminna extra om det under
terminen och speciellt i våra nya grupper. Vi vet att trygghet och arbetsro bidrar till goda studieresultat och
välmående.
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Eskilstuna – den stolta Fristaden

Gökstensdagen blev en riktigt fin dag! På eftermiddagen gick Gökstensloppet gick av stapeln och vi sprang
tillsammans i skogen vid Torsharg. Detta lopp var en härlig avslutning på dagen då alla elever arbetat
tillsammans i sina samarbetsklasser för att skapa goda relationer till varandra och få en tryggare skolmiljö.

Fråga gärna era barn vad de tar med sig från Gökstensdagen.
Ett foto med alla på Gökstensskolan togs återigen och i år
bildade vi tillsammans formen av en stjärna. Denna bild
symboliserar allt som vår värdegrund står för.

Vklass

Sedan ett par månader tillbaka har, förutom lärare och elever, även alla vårdnadshavare haft tillgång till vår
skolportal. Vi ser hela tiden en ökad aktivitet, vilket vi tycker är mycket stimulerande. Vi har haft några
små störningar i samband med uppstarten men det ska nu vara åtgärdat. Även veckorapporten fungerar och
skickas ut till vårdnadshavare varje söndag. I rapporten kan ni ta del av veckobrev/nyheter, läxor/prov samt
närvaro. Om ni har frågor eller problem runt Vklass så kontaktar ni de supportanvändare som ni hittar
under menyn ”Hjälp/ support”.

Anmäla frånvaro och ansöka om ledighet i Vklass
Nu anmäler du all frånvaro i vår skolportal Vklass. Du kan även ansöka om ledighet för ditt barn via
Vklass. Inloggningsuppgifter har skickats hem med posten. Vid frånvaroanmälan kan du även använda
telefonnummer: 08-519 093 21
Hög närvaro - en framgångsfaktor
Vårt framgångsrika arbete för ökad skolnärvaro fortsätter. Vi vet att en hög närvaro och god
undervisning gör en stor skillnad för elevernas resultat och vi fortsätter detta arbete under detta läsår.
Vår handlingsplan för att främja närvaro innebär att vi alltid hör av oss till dig som förälder om ditt barn
har oanmäld frånvaro eller har en längre tids frånvaro.
UET-mässan och annat spännande arbete som är på gång…
Denna period händer det mycket på skolan. Våra nior förbereder som bäst sin mässa, Ung
entreprenör, på Ellfolk arena nu på torsdag den 27/10 kl:13:00-20:00. Det är mycket förberedelse
och vi alla ser fram emot att se elevernas scenprestationer och montrar. Vi som har deltagit tidigare
vet att mässan är ”på riktigt” och eleverna ger det lilla extra denna dag. Ni är alla välkomna att
besöka vår mässa!
Projekt och andra arbeten i entreprenöriell anda sker på flera håll. Bl.a. planerar åk 3 för JET som står
för Junior Entreprenörer Torshälla. Det är ett projekt med temat ”Affärsgatan” och de kommer att
arbeta med Storyline. Det ska bli spännande att följa deras väg.
Torshälla 700 år laddar vi väl alla inför och vi är så glada för att åk 2 har beviljats medel från
jubileumsfonden. Deras arbete kommer att handla om hembygden förr och nu ur flera perspektiv och
ska utmynna i en konstutställning. Den ser vi fram emot 
Extra studietid och läxläsning
Gökstenskolan har under en längre tid arbetat med att ge eleverna möjlighet till läxläsning och extra
studietid två tillfällen/vecka. Detta fortsätter även under läsåret 2016-2017. Prata med er ansvarslärare
om ni är osäkra på tider och vad som gäller.

Husråd, elevråd och matråd
Husråd är det forum som finns för att föra en dialog mellan skola och vårdnadshavare kring aktuella
övergripande skolfrågor. Skolan representeras av skolledning samt lärare från de olika stadierna. Utifrån
önskemål från föräldrarna i våras så har vi även bjudit in Torshällas stads nämndpolitiker till det
kommande mötet och det gläder oss att Lars Göran Karlsson, nämndens ordförande, deltar på höstens
möte som är den 21/11. Som vanligt ses vi i personalrummet kl 18.00. Alla är varmt välkomna till detta
möte!
Elevråd och matråd finns på skolan för varje stadium och de träffarna sker regelbundet. Våra
elevrepresentanter är mycket aktiva och ser till att vi vuxna tar med elevperspektivet i alla frågor som vi
beslutar och funderar kring. Matråden har vi tillsammans med representanter för kostenheten och de
träffas en gång/månad.

Öppet hus
Torsdag den 1 december kl. 18 -19.30 är det dags för Öppet hus på skolan. Elever och personal kommer
att visa upp det arbete som görs på skolan och även visa de olika Elevens val som vi erbjuder på
högstadiet. Det kommer att vara en presentation för blivande årskurs 7 i aulan och en särskild inbjudan
till er som har barn i årskurs 6 kommer. Välkomna även till denna kväll!

Hälsning från Öppna verksamheten/fritids för åk 4-6:
Höstlovet närmar sig och vi på Öppna verksamheten har en hel del aktiviteter att erbjuda
för er som går i åk 4-6.
För att delta i aktiviteterna krävs ett "gårdskort" som kostar 25:- och räcker hela terminen
ut. Lunch kostar 20:- och mellis 5:-.
Våra öppettider under lovet är 8:30 - 17.00.
Veckans aktiviteter:
Måndag 31/10 STÄNGT STUDIEDAG
Tisdag 1/11 Idrottshallen.
Onsdag 2/11 Fiske fm./ Bowling em.
Torsdag 3/11 Parken Zoo
Fredag 4/11 Film och bakning
Anmälan görs på lovlappen som är utskickad via mail till alla som går i åk.4-6. Lämna
lappen till Öppna verksamheten (fritidsgården) eller maila den till
andreas.bobits@eskilstuna.se . Har ni inte fått lovlappen så finns den att hämta på Skolans
hemsida/öppna verksamheten/höstlovet. Vid frågor ring: 070-167 22 23.
Väl mött till ett trevligt höstlov! /Lena, Tuulikki, Andreas

www.eskilstuna.se
Här hittar ni aktuell information om kommunen i stort men även sådant som rör Gökstensskolan
specifikt.
Facebook-sida
Vi påminner om vår Facebook-sida som heter Gökstensskolan, du hittar den via en länk till på skolans
hemsida. Gå gärna in och gilla den. Där lägger vi ut vardagliga händelser från skolans verksamhet.

Vi önskar alla föräldrar och elever en fortsatt fin och bra höst!
Varma hälsningar från
Anu, Jenny och Sara

Läsårsinformation 2016-2017:

Läsårstider 2016/2017:
Höstterminen: 15 augusti 2016 – 20 december 2016 (vi läser in den 20:e och avslutar den 19:e
december)
Vårterminen: 10 januari 2017 – 9 juni 2017
Skolavslutning torsdag den 8 juni kl:18:00
Höstens husråd:
Måndag den 21 november
Lov 2016/2017:
Höstlov vecka 44
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 15
Lovdagar 2016/2017:
Måndag den 1 maj
Torsdag 25 maj och fredag 26 maj
Tisdag den 6 juni
Stängt på fritidshemmen/Öppen verksamhet under läsåret:
Måndag den 31 oktober 2016
Måndag den 9 januari 2017
(ytterligare en stängningsdag tillkommer under vårterminen)

