AKTUELLT

VECKA 15
2017/18

Datum

Målgrupp

Vecka

Berörda

Tid

Verksamhet
Meda
Flyttning av material i bld och slöjd. Se punkt 4

15
Måndag Personal
9/4

Tisdag
10/4

Lgr

09.10-12:00 Planering med ledningsgruppen

Anneli

13:00-16:00 Chefshandledning

8C

12:50-13:30 PRAO-information

Mats

14:15-17:15 Generiska färdigheter på Lnu

Förstelärare

14.15-15.15 Planeringstid för utvecklingsgruppen

Lärare

15.20-16.50 Ämneskonferenser inför nationella proven/Gemensam bedömning

Skolledningen 08:00-09:00 Möte med F-6 ang schemat för nästa läsår
Skolledningen 10:40-11:30 Samråd med facken
LBT

Onsdag Tobias
11/4

08.00-08.20 Arbetslagskonferenser

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet
08:30-12:00 Teammöte med skolledare i norra området

Anneli

Heldag

8 D2, 8 D1

10:15/12:25 PRAO-information, se punkt 3

Åk 9
Grupptid

Ugr

14:00-17:00 SKA-utbildning på Teknikum
15.10-16.40 Arbetslagskonferenser

Torsdag EHT

Fredag
13/4

Nationellt prov i NO

Åk 9

Personal

12/4

Rektorsprogrammet

Miljöföreläsningar, se punkt 2

08:00-10:00 Möte med elevhälsoteamet

Lärare

08:00-09.00 Provtid/Kollegial samverkan

Mats, Anneli

Heldag

8E

12:00-12:45 PRAO-information, se punkt 3

Berörda

13:00-14:30 SIP

Nästa

På utbildning den 12-13/4.Sandra Helenius är stf rektor

Nationellt prov i SO den 18 och 20 april

vecka
Skolval

1 Alla

Skolvalet till åk 7 är klart och vi har fått fler sökande än vi kan ta emot.
Vi kommer att starta sju klasser i åk 7 nästa läsår.
/ Skolledningen

Miljöföreläsningar i matsalen

2 Åk 9
Onsd 11/4
Grupptid

Elever från ekonomiprogrammet på Katedral håller miljöföreläsningar för våra nior.
9C, 9B2 och 9E2.
Mentorerna följer med sina klasser. / Mats

3 Åk 8

Praotillfälle V-21 Åk 8A, 8D1, 8D2, 8C
Rosalia kommer att informera eleverna vecka 15
Måndag 9/4
12:50-13:30 8 C

Sv

D2

10:15-10:55 8 D2

Fy

B6

12:25-13:05 8 D1

Sv

C1

En

A8

Onsdag 11/4

Fredag 13/4
12:00-12.45 8 E

/ Rosalia och Mats

4 Berörda

Flytt av material i bild och slöjd
Information har gått ut till berörda om planeringen av flytt av material.
Undervisningen i slöjd utgår vecka 15-16. Studiestuga gäller för eleverna.
Bildundervinsingen flyttas till andra lokaler. Rullvagn med materiel tas fram.
De nya salarna beräknas kunna användas för undervisning fr o m vecka 17.
/ Mats och Torbjörn

5 Personal

Konferensbyte
APT flyttas den 4 april till den 16 april. Det innebär att Specped byter från
måndag den 16 april till den 18 april. / Skolledningen

6 SO-lärare

Ped café
SO-lärarna har ped café den 2maj och 4 juni. / Pierre
Ma/NO-lärarnas ped café blir den 25 april och 14 maj. / Karin

7 Personal

Ombygge
Vi kommer att reservera en ny handikapptoalett mitt emot E-salarna som
personaltoalett. Sju kameror sätts upp, i korridoren till IdH, utanför musiksalen
och utanför nya toaletter i den ombyggda delen av skolan.
/ Mats

8 Personal

Skrivare
Skrivarna i norra området har flyttats till en ny printmiljö. Ricoh har satt upp en
lapp med det nya skrivarnamnet på vissa skrivare. Anändare måste lägga upp
skrivarna på nytt i sin dator samt registrera om sin tagg på skrivaren som har
taggläsare, gäller exp. Fråga Lotta vid problem. / Skolledningen

9 Alla

Fritidsgården
På måndag den 9/4 är fritidsgården stängd hela dagen p g a att personalen
har jobbat helg. / Jessica Haraldsson

10 Alla

Östers IF
Östers IF delar ut skolkort till alla elever via mentor under vecka 14. Föreningen
vill med detta ge alla Växjö kommuns barn och ungdomar i grundskolan, fri
entre´ till Östers alla hemmamatcher i superettan för att ge alla barn samma
förutsättningar, då inte alla har råd att gå på idrottsevenemang.
I samband med överlämnandet av skolkortet får ni också flyers som eleverna
tar med hem. Ett informationsblad till föräldrarna om varför barnet fått
skolkortet från Öster. Skolan kommer också att få besök från Östers
A-lagsspelare under säsongen. / Jessica Karlsson, Östers IF

11 Åk 9

PRELIMINÄR GYMNASIEANTAGNING
Den 15 april ska den preliminära antagningen till gymnasiet var klar.
Eleven kan logga in via Dexter och se om den preliminärt har blivit antagen.
Slutgiltig antagningen blir först klar vecka 27. De elever som inte var behöriga
enligt julbetygen, kommer inte att blir antagna preliminärt. Alla som är behöriga
i samband med slutbetyget, ingår de i den slutgiltiga antagning. Möjlighet att
änrda valet kommer att finnas fr o m 23 april t o m 15 maj. – Eleven måste i så
dall kontakta SYV. Jag kommer till 9:orna vecka 16 på deras bildlektion (enligt
ordinarie schema) och har genomgång av preliminär antagningen och hur de
ska göra vid behov av omval. Jag kommer då också att kolla med varje enskild
elev i fall hen vill ändra något på gymnasievalet. / Jane

12 Alla

BOKBORD
Torsdag den 19 april och måndag den 23 april kl 10:30-13:00, kommer vi att ha
besök från våra gymnasieskolor inom Växjö kommun + Ryssbygymnasiet.
De kommer att ha var sitt bord i korridoren på nedre plan.
I första hand är det för våra 9:or och 8:or. – 7:or är självklart också välkomna.
9:orna kommer att kunna ställa de sista fråga inför omvalet till gymnasiet.
8:orna kommer att kunna ställa de första frågor infor gymnasievalet 2019
Uppmana gärna eleverna att ta del av besöket.
Detta är inte schemabrytande, men hoppas ändå på överseende i fall någon
elev blir sen till lektion.
//Jane

