Några kalendarieuppgifter
Vårterminen 2018 omfattar tiden 8/1 – 15/6
Lovdagar

19/2 - 23/2
14/3, 29/3
26/3-29/3
30/4, 11/5

Vinterlov
Studiedagar
Påsklov
Lovdagar

TILL VÅRA ELEVER OCH FÖRÄLDRAR
Vi tillönskar alla

Måndag 8/1

Skolstart enligt schema

Vecka 4-5

Utvecklingssamtal

Torsdag 8/2

Föräldramöten i åk 7

Torsdag 25/1
Tisdag 30/1

Inför åk 7-9. Information på Norregårdskolan för
föräldrar och elever i åk 6

Måndag 15/2

Sista ansökningsdag till gymnasiet för åk 9

Torsdag 15/3

Föräldrakonferens

Nationella prov åk 9
Svenska,
NO (b/fy/ke)
Engelska
SO
Matematik,

PRAO

Vecka 20
„ 21

delprov B
delprov C
A1+A2+A3
delprov B
delprov C
delprov A
delprov B
delprov B+C
delprov D

EN GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR!
Tack för gott samarbete under den
gångna höstterminen!

Vårterminen 2018 börjar måndagen
den 8 januari, enligt schema
Tisdag 13/3
Torsdag 15/3
Onsdag 11/4
Tisdag 24/4
Torsdag 26/4
Onsdag 18/4
Fredag 20/4
Måndag 7/5
Onsdag 9/5

8 A1, 8 A2, 8 B
8 C1, 8 D1, 8 D2 och 8 E

Personal och skolledning på Norregård

Norregårdskolan har drygt 540 elever och 90 medarbetare. För att kunna styra en så stor
arbetsplats måste vi dela in skolan i mindre enheter. Fem arbetslagsledare har fått mer
tid till att leda sina arbetslag. Målet med ledningsorganisationen är att minska avståndet
och öka delaktigheten hos personalen. Vi upplever att det har fungerat bra så här långt.

Höstterminen 2018 är slut! När vi ser tillbaka på den gångna höstterminen finns det
mycket vi kan vara stolta över, då vi har en väldigt bra skola. På höstens
föräldrakonferens framfördes mycket beröm till personalen på Norregårdskolan.
I år vill vi särskilt lyfta fram skolans goda ekonomi. Överskottet beror främst på att vi
fått ökade inkomster jämfört med budget, inkomster som inte var kända för ett år sedan.
Det handlar främst om mer elevpeng för fler elever, migrationspengar för nyanlända och,
tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd. Vi har också fått statsbidrag för
läxhjälp, förstärkt elevhälsa och specialpedagogiklyftet.
Dessutom har vi fått pengar från utbildningsnämnden för ”Resultat i fokus”, en satsning
för att förbättra behörigheten till gymnasiet på kommunens högstadieskolor. Våra
prioriterade utvecklingsområden är likvärdighet i undervisning och bedömning och att
kunna möta alla elever i undervisningen. I detta arbete ingår att utveckla det kollegiala
samarbetet mellan lärarna på skolan. Alla lärare på skolan deltar i Skolverkets
kompetensutvecklingsinsats specialpedagogik för lärande för att stärka kompetensen i att
möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Vi har också anpassat lärmiljön för
elever som behöver kunna koncentrera sig på sitt skolarbete.
Våra ökade resurser används till att förstärka insatserna kring elever med stödbehov.
Elevhälsan har utökats så att vi nu har en kurator och skolsköterska på heltid och
ytterligare en specialpedagog samt fler elevassistenter. Det ekonomiska överskottet
kommer också att räcka till inköp av nytt undervisningsmaterial och till att förbättra
inomhusmiljön för eleverna. Budgetåret 2018 väntas dock bli kärvare då vi inte kan
räkna med att få motsvarande inkomster, trots att elevpengen höjs.
Att behålla ett överskott till nästa budgetår är ett viktigt motiv till att skolan vill drivas
som intraprenad. Vi vill också få en större frihet att organisera och leda skolan utifrån
verksamhetens behov och det statliga uppdraget i skollag och läroplan. Med kortare
beslutsvägar och ökad delaktighet för personalen tror vi att resultaten också blir bättre.
Vi fick avslag i år men kommer att göra en ny ansökan till utbildningsnämnden 2018.
En ny ledningsorganisation trädde i kraft inför hösten 2017. Norra området satsar på ett
förstärkt ledarskap, som för vår del innebär utökning med en bitr rektor. Tobias Svensson
tillträdde tjänsten i augusti. Han kommer närmast från en tjänst som rektor på Praktiska
gymnasiet och har tidigare arbetat som idrottslärare och inom försvaret.

Skolinspektionen genomförde under hösten Skolenkäten med elever i åk 9, lärare och
vårdnadshavare. Resultaten finns nu att läsa Skolverkets hemsida via denna länk:
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=580274
Frågeställningar där Norregårdskolan ligger över genomsnittet i Växjö kommun och i
riket är tillit till elevens förmåga, anpassning efter elevens behov, argumentation och
kritiskt tänkande och delaktighet och inflytande. Inom övriga områden ligger vi endera
på eller strax under genomsnittet.
Söktrycket till skolan är stort och vi har inte möjlighet att ta emot alla elever som vill få
plats hos oss. De närmaste åren väntar större elevkullar inom skolans upptagningsområde, framförallt från Östra Lugnet. Skolan kommer att byggas om under våren 2018
för att vi ska kunna ta emot tre klasser till. Det är kommunens centralförråd som ska
byggas om till salar för bild, teknik, textilslöjd och trä- och metallslöjd. De nuvarande
lokalerna blir istället teorisalar och arbetslagsrum. Även matsalen utökas med fler
platser. I framtiden kommer det troligen att behöva byggas en ny högstadieskola.
Vi satsar i år på Chrome Book som IT-verktyg för alla elever. Vi måste dock påpeka att
skärmarna är sköra och kan gå sönder om man stänger locket med något föremål på
tangentbordet. Lärarna har fått utbildning i Google Classroom och inför nästa läsår ska
vi vara igång med IST-Lärande, en ny lärportal där lärarna bl.a. kan kommunicera
elevens lärande med elever och vårdnadshavare.
Tyvärr måste vi också berätta om tråkigheter som hänt under hösten. Elever har åkt fast
för snöbollskastning från bron över Norrleden. Det är farligt och absolut förbjudet då det
blir en våldsam kraft när snö och is träffar fordon i hög hastighet. Vindrutor kan krossas
och orsaka skador och trafikolyckor. Polisen har också varit på skolan i höst efter
misstanke om att narkotika (hasch) fanns i elevskåp. Vi har nolltolerans mot alkohol och
droger på skolan och kommer att intensifiera det förbyggande arbetet framöver.
Vi har fått mycket klagomål på skolmaten och städningen under hösten. Städningen utförs
av Förenade Service och vi rapporterar bristerna till företaget regelbundet. Eleverna har
synpunkter på matsedeln, där det förekommer mycket nya maträtter med ovanliga namn.
Måltidorganisationen satsar på mer klimatsmart skolmat och det är av klimat- och
miljöskäl nödvändigt att gå över till mer vegetariska rätter. Eleverna upplever nu att
deras synpunkter har tagits på allvar och att det blivit en förbättring.
Vi önskar nu alla ett härligt jullov efter allt gott arbete. Vi hoppas att ni får tid att umgås
med familj och vänner och möjlighet att samla nya krafter tills vi startar på nytt i januari.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar
Mats Wahlsten, Anneli Karlsson och Tobias Svensson

