Hej alla föräldrar!

160829

En vecka har gått av nya läsåret och det känns fantastiskt att vara igång och träffa alla elever
och personal igen. Första veckan har gått mycket bra. Det enda som strulat lite för några av
våra elever har varit våra skolskjutsar. Det är många elever som ska åka och ett tidspressat
schema för chaufförerna. Vi får tillsammans försöka att på bästa sätt hjälpa till genom att
vara tydliga med t.ex. respons till skolskjutsen eller vid förändringar för enskilda elever.
Detta läsår är vi 30 elever på särskolan och vi har även ny personal.
Sebastian Rafik och August Pettersson, elevassistenter Språkenheten och på Solstrålen
Helena Johannsson och Johanna Karlsson är välkomna tillbaka efter sina föräldraledigheter.
En del av våra anställda har fått nya uppdrag, Kristoffer och Helén arbetar nu som lärare och
Johanna Birgersson har graviditetsledigt.
Då vi är fler elever har vi fått ändra om lite i vår organisation på Språkenheten, vilket innebär
att vi är en grupp mer. Margareta och Annas klass har nu sin undervisning i Solstrålens lokal.
Hanna och Sandras grupp har bytt klassrum. Den yngre gruppen på Hantes har flyttat till
klassrummen där de också har sin skolundervisning.
För att få ihop våra tider på fritids har vi även förändrat våra fritidsarbetslag:
På Solstrålen arbetar nu:
• Kajsa
• Lena
• Carola
• Sebastian
• August
• Anna
Hantes:
• Jessica
• Filipa
• Liselotte
• Helena
Hantes yngre grupp:
• Emmy
• Sara
• Ida
• Marie
• Marika
• Emelie
I vårt arbete kommer vi under läsåret att prioritera elevernas kommunikativa utveckling i
kombination med att fortsätta utveckla elevernas förmågor utifrån kreativitet, engagemang,
nyfikenhet och trygghet. Dessa mål konkretiseras på grupp och individnivå och följs upp
kontinuerligt i arbetslaget. Mer info om detta kommer på resp. elevs utvecklingssamtal.
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Vår ombyggnad är i full gång och vi påverkas en del av det men vi har goda entreprenörer
som försöker att förmedla till oss så snart något sker som vi behöver ta hänsyn till utifrån
våra elever.
Jag vill påminna om e-tjänsten för barn- och elevuppgifter Det är otroligt viktigt att alla
föräldrar loggar in och fyller i sina uppgifter enl. den information som skickades hem förra
veckan.
Den 20 september är ni välkomna på föräldramöte kl. 18.30–20.00. Vi börjar med
föräldrasamråd och sen går vi ut i respektive klass.
På föräldrasamrådet kommer vi bland annat att ta upp:
• Föräldrasamrådet, syfte och möten
• Föräldrainformation
• Ombyggnationen
• Övriga frågor
Läsårstider och stängningsdagar på fritids
Höstterminen 2016
Måndag 22 augusti – torsdag 22 december
Lovdagar för elever höstterminen 2016
Höstlov vecka 44 (31 oktober – 4 november)
Måndag 31/10 och tisdag 1/11 är fritids stängt för kompetensutveckling för personalen.
Studiedagar för elever höstterminen 2016
Onsdag 5 oktober
Vårterminen 2017
Måndag 9 januari – torsdag 15 juni
Lovdagar för elever vårterminen 2017
Sportlov vecka 8 (20 februari – 24 februari)
Påsklov vecka 15 (10 april – 13 april)
Lovdag fredag 26 maj
Lovdag måndag 5 juni
Studiedagar för elever vårterminen 2017
Onsdag 22 mars
Fredag 16/6 2107 är fritids stängt för kompetensutveckling för personalen.

Med vänliga hälsningar
Annika Sandberg
rektor
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