Utbildningsnämnden har beslutat tillföra extra pengar 2017-2018 för att öka
behörigheten till gymnasiet. Varje 7-9 skola har analyserat sina problem och
vilka behov av insatser som man bedömer skulle kunna förbättra resultaten. I
denna satsning ingår bl.a. sommarskola i svenska, matematik eller engelska
för åk 8 och 9 samt svenska för nyanlända.

INFÖR SOMMAREN 2017
När vi ser tillbaka på det gångna läsåret finns det mycket vi kan glädjas över.
Trevliga elever, välutbildad personal, god stämning och goda relationer
mellan elever och vuxna och elever emellan samt bra resultat. Sammantaget
tycker vi att vi har en mycket bra skola, en skola som vi kan vara stolta över!
I år vill vi lyfta fram vårt fantastiska innebandylag som tog guld i Skol-SM
för pojkar. Även fotbollslaget lyckades bra i Skol-SM och lyckades gå ända
till semifinal, där dock motståndet blev för tufft.
Tyvärr har även några allvarliga incidenter inträffat under detta läsår.
Problemet med anlagda bränder på elevtoaletterna har dock upphört efter att
övervakningskameror installerades i januari. Vi upplever att det är
förhållandevis lugnt på skolan. Vi får inte glömma att vi är en stor skola med
över 530 elever, och då inträffar naturligtvis konflikter. Det viktiga är att vi
inte döljer problemen utan att vi tar tag i dem när de inträffar. Ännu viktigare
är att arbeta förebyggande kring detta och ha vuxna ute i skolan.
Detta läsår införde vi en ny organisation av elevens val, med fyra heldagar
per termin, där det skapades möjligheter att göra aktiviteter även utanför
skolan. Eleverna är nöjda och i stort sett är även personalen nöjd men det är
bekymmersamt att frånvaron varit så stor. Vi satsar stora resurser och mycket
tid på elevens val och det är inte försvarbart när vi får ta emot 70-80
sjukanmälningar. Nästa läsår kommer vi därför att minska antalet dagar.

Alla våra elever disponerar nu en egen iPad som IT-verktyg. Hösten 2017
kommer vi att gå över till Chromebook till alla elever i åk 7-9 på Norregårdskolan. Det är ett gemensamt beslut av rektorerna i norra området och i
beslutet ingår att våra iPads kommer att användas av eleverna på F-6.
Vi inför en ny ledningsorganisation nästa läsår. Delaktigheten ska öka genom
att mer ansvar delegeras till arbetslagen. Vi tillsätter en ny ledningsgrupp
med arbetslagsledare och våra förstelärare ska fokusera på ämnesutveckling.
Norra området satsar också på att förstärka ledarskapet, vilket innebär att vi
får en tjänst till som biträdande rektor. Detta ger skolledningen bättre
förutsättningar att utöva det pedagogiska ledarskapet.
Beslutsprocessen kring skolans ansökan om intraprenad är fördröjd p g a att
utbildningsförvaltningen ska göra en utredning kring hur ansökan svarar mot
de riktlinjer som finns för intraprenader i Växjö kommun, innan ärenden
behandlas i nämnden. Beslut väntas tas i augusti eller september och vid ett
positivt beslut kan starten ske 2018-01-01.
Söktrycket till skolan är högt och vi tvingas säga nej till många sökande p g a
platsbrist. Regelverket kring skolplacering innebär att vi erbjuder alla elever
som bor inom skolans upptagningsområde och går på F-6 skolor i området
plats. Redan läsåret 2018/19 måste vi kunna ta emot ännu fler elever, vilket
ställer krav på en ombyggnad av skolan. Kommunens centralförråd på nedre
plan byggs om till fyra salar där bl.a. bild och slöjd flyttar in och på övre plan
blir det fyra nya klassrum och ett arbetslagsrum. Även matsalen måste utökas
med fler platser. Ombyggnationen beräknas vara klar inför ht-starten 2018.

Vi fortsätter att satsa på att förbättra miljön i idrottshallen. VÖFAB har
installerat i ny ventilation med värmeåtervinning för att minska energiförbrukningen och skapa ett bättra inomhusklimat. Under våren har det

Vi hoppas att våra elever ser ljust på framtiden och tar nya tag nästa läsår men innan dess tillönskas alla elever, föräldrar och all personal ett härligt
sommarlov och en skön semester! Vi önskar särskilt våra nior lycka till med
sina framtida studier.

monterats insynsskydd i omklädningsrummen, fler låsbara duschbås
och en gallergrind för ökad tillgänglighet till träningslokal.

Mats Wahlsten, rektor

Anneli Karlsson, bitr. rektor

Läsårstider för eleverna 2017/18
Höstterminen 21/8–21/12 2017
Lovdagar:
Studiedag 4/10
Höstlov
30/10-3/11

TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE
Vårterminen 8/1–15/6 2018

Sportlov
Studiedagar
Påsklov
Lovdag

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

”När du lämnar Norregårdskolan är du en problemlösande,
kreativ och trygg individ som visar respekt och har förmåga
att skapa värde för dig själv och andra”(Skolans mål)
Läsåret 2016/17 är slut.
Tack för gott samarbete under det gångna läsåret!
Vi önskar alla en härlig, skön och avkopplande sommar.

Första skoldagen för eleverna är måndagen den 21 augusti 2017
Åk 7 09.00-14.30

Samling gruppvis på skolgården

Åk 8 10.00-14.30

Lokaler anges genom anslag

Åk 9 10.30-14.30

Lokaler anges genom anslag

Våra nya elever hälsas speciellt hjärtligt välkomna!

Personal och skolledning på Norregårdskolan

