2017-12-28
Till föräldrar och elever i åk 6 inom Norregårdskolans upptagningsområde
Inbjudan till informationsmöte på Norregård den 24 och 30 januari 2018
Till Norregårdskolan hänvisas inför läsåret 2018/19 elever inom Pilbäckskolans, Gustavslundskolans, Hovshagaskolans och Östra Lugnets upptagningsområde (och elever som idag går på
annan skola men har bostadsadress inom Norregårds upptagningsområde.)
Bostadsadressen styr vilken hänvisningsskola man får, vilket innebär att det kan finnas elever på
ovanstående F-6-skolor som får annan hänvisningsskola än Norregård. Har man önskemål om att
börja på Norregårdskolan måste man göra ett aktivt val av skola. Detsamma gäller för elever som
idag går på skolor utanför vårt upptagningsområde. Vi hälsar våra elever varmt välkomna men kan
inte garantera att alla elever som vill gå på Norregårdskolan får plats här läsåret 2018/19. Finns det
fler sökande än vad vi har platser så prioriteras i första hand elever som har Norregårdskolan som
hänvisningsskola, i andra hand elever som går på våra hänvisningsskolor idag, i tredje hand om
eleven har syskon som går på Norregårdskolan och i fjärde hand är det elevens födelsedatum som
prioriteras.
Vi inbjuder härmed föräldrar och elever till informationsmöte på Norregårdskolan onsdagen den 24
och tisdagen den 30 januari i vår matsal på nedre plan. Ingång genom huvudentrén. Vi har delat upp
informationsmötena på två dagar för att ge alla möjlighet att komma vid något av tillfällena. Det går
alltså bra att komma den 30/1 om inte den 24/1 passar och tvärt om.
Onsdagen den 24/1
Tisdagen den 30/1

kl. 18.30
kl. 18.30

Pilbäckskolan och Hovshagaskolan
Gustavslundskolan och Östra Lugnet

Vi kommer att berätta om Norregårdskolan och om hur vi arbetar med att sätta samman klasserna
inför åk 7. Vi berättar också om elevens val, språkvalet, skolans profil och våra mål. Vi informerar
även om vår satsning på att öka måluppfyllelsen och hur vi arbetar med elever med stödbehov.
Skolans mål
Vi har tillsammans med personalen fastställt detta mål för skolan:
”När du lämnar Norregårdskolan är du en problemlösande, kreativ och trygg individ som visar
stor respekt och har förmåga att skapa värde för dig själv och andra.”
Vi är särskilt stolta över om våra ungdomar lyckas göra skillnad och skapa värde för andra. Varje
arbetslag har formulerat en målsättning för eleverna utifrån skolans mål och arbetat fram strategier
för hur eleverna arbetar och vad lärarna gör för att eleverna ska kunna nå målet.
Resultat i fokus
Norregårdskolan är en skola som värnar om goda ämneskunskaper och vår ambition är att resultaten
ska förbättras och att alla våra elever når målen. Våra prioriterade utvecklingsområden är likvärdig
undervisning och bedömning och att möta alla elever i undervisningen. I detta arbete ingår att
utveckla det kollegiala samarbetet mellan lärarna på skolan.

Alla elever behöver stöd i undervisningen och några är mer i behov av utmaningar. Skolan har ett
särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Utgångspunkten är att varje elev har resurser
som ska utvecklas snarare än brister som skall åtgärdas. Alla lärare på skolan deltar i Skolverkets
kompetensutvecklingsinsats specialpedagogik för lärande för att stärka kompetensen i att möta
alla elever och anpassa undervisningen efter elevernas behov. Vi har också anpassat lärmiljön för
elever som behöver kunna koncentrera sig på sitt skolarbete.
Skolans elevsyn innebär att alla ska känna sig delaktiga och vara en del av gemenskapen i klassen.
Lagstiftningen är tydlig med att stödet ska ges inom klassens ram. Forskningen visar också att
inkludering gynnar alla elevers trivsel och kunskapsutveckling. Vi satsar mycket av våra
resurser på att ha två lärare i klassen i vissa ämnen istället för att plocka ut eleverna från klassen
till mindre fasta grupper. Inkludering utesluter dock inte att undervisning sker ”en-till-en” eller i
grupp med speciallärare utanför klassrummet när det ger bättre effekt.
Språkvalet, som eleverna redan gjort, gäller inför åk 7 men påbörjas redan under höstterminen i
åk 6. Vi vill att alla fortsätter att läsa sitt språkval hela högstadiet.
För mer information hänvisar vi till skolans hemsida www.vaxjo.se/norregardskolan
Om ni redan nu har frågor som ni undrar över så ring eller maila till oss så att vi kan ta upp detta
på informationsmötet.
V Ä L K O M M E N!
Mats Wahlsten
rektor
tel: 418 62
mats.wahlsten@vaxjo.se

Anneli Karlsson
bitr. rektor
tel: 418 77
anneli.karlsson@vaxjo.se

Tobias Svensson
bitr. rektor
tel
tobias.svensson2@vaxjo.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avskiljs och lämnas till klassläraren senast måndagen den 22 januari 2018

Klassläraren rapporterar sedan antalet till vår administratör Lotta Apraxin per telefon 418 65

Anmälan
Från vår familj kommer …… personer till informationsmötet den …… januari 2018.
Elevens namn: ………………………………………………
Skola:………………………………………………………..
……………………………………………………………….
Vårdnadshavares namnteckning

Klass: ……..

