AKTUELLT

VECKA 3
2017/18

Datum

Målgrupp

Tid

Vecka

Verksamhet
Meda
Pedagogisk lunch vecka 2-3

3
Måndag Personal
15/1

Tisdag
16/1

08.00-08.20 Arbetslagskonferenser. Temperaturmätaren besvaras senast 15/1

Lgr

09.10-14:00 Planering med ledningsgruppen, avslutas senast 14.00.

Berörda

14.15-15:15 Möte med utvecklingsgruppen

Jane

08:15-10.30 Möte med SYV-gruppen i utbf

Lärare

15.20-16.50 Specialpedagogiklyftet

Anneli

Heldag

Rektorsprogrammet 16-18/1

Mats

Em

Seminarium på Lnu

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Onsdag Skolledningen 08:30-10:00 Studiebesök på "Barnahuset"
17/1

Skolledningen 10:00-12:00 Teammöte med skolledare i norra området
EHT

14:00-16:00 Möte med elevhälsoteamet i konferensrummet

Lärare

15:10-16:40 Information om kompensatoriska hjälpmedel 15.10-16.00. Apt 16.00-16.40

Torsdag Lärare
18/1

08:00-09.00 Provtid/kollegial samverkan - info om digitala läromedel från Gleerups i sal D2

Åk 9

Heldag

Skidresa till Stöten den 18-20/1/ Särskilt program för övriga i åk 9 den 18/1

Mats

Heldag

Flexledig

Tobias, Andreas 10:00-11:30 Samverkan med VÖFAB

Fredag
19/1

Åk 7-9
Lena

Friluftsdag
13.00-16.00 Skolbiblitekariemöte

Nästa

Berörda

Upplevelseverkstad för åk 8 den 22-23/1

vecka

Alla

Utvecklingssamtal åk 7-9

Berörda

Informationsmöte inför skolvalet till åk 7 den 24/1 kl. 18:30

1 Lärare

Ämneskonferenser
Uppföljning av betygsresultat i Sv/SvA, Eng, SO och PrEst blir torsdagen
den 25/1 kl. 08.00-09.00, i Ma/NO den 1/2 samt i språk vid ämneskonferens
senare i vår. / Mats

2 Personal

Pedagogisk lunch
All personal får äta pedagogisk lunch tillsammans med eleverna under vecka
2 och 3. Prata positivt med eleverna om måltidsorganisationens satsning på
klimatsmart mat och hur viktigt det är att man äter för att orka med skoldagen.
/ Skolledningen

3 Personal

Matavfall
Vi tar bort hinken för matavfall i persponalrummet då tömningen inte fungerat.
Matavfall får kastas där övrigt avfall läggs. / Skolledningen

4 Alla

Skolledningens arbetsfördelning
Tobias Svensson är föräldraledig på 80 % fr o m vecka 4. Tobias behåller
personalansvar för C- och E-laget och arbetar på skolan på onsdagar.
Karin Weidmert får ett pedagogiskt skolledaruppdrag på deltid och Andreas
Johannesson ett skolledaruppdrag kring administration och elevhälsa på deltid.
Arbetsfördelningen mellan skolledarna under Tobias föräldraledighet mailas
ut till all personal. Det är av stor vikt att arbetsfördelningen följs!
/ Mats

4 Personal

EHT
Elevhälsotemet byter tid för möten till torsdagar kl. 08.00-10.00 fr o m vecka 4
för att kunna medverka på grupptid och arbetslagskonferenser. Då Tobias är
föräldraledig leder Andreas Johannesson konferenserna med EHT under
resten av våren. / Skolledningen

5 Alla

Nya medarbetare
Eva Ekroth tillträder en annan tjänst den 22 januari. Sara Gylfe vikarierar i Hkk
Hkk under vårterminen. Sara tillträder som mentor i 8 A2 och lärare den 18/1
och placeras i A-laget. Välkommen till Norregård!
/ Skolledningen

6 Personal

Friskvårdsersättning och hedersbelöning
Alla medarbetare i Växjö kommun ska nu ha fått ett mail om friskvårdsbidrag
på 800 kr via systemet ActiWay för 2018.
Läs mer på Insidan om hur man använder sin friskvårdersättning vi denna länk:
http://insidan.vaxjo.se/vaxjo_templates/StandardPage.aspx?id=28306
Alla som arbetat 25 år i Växjö kommun kan anöka om hedersbelöning vi länken:
http://insidan.vaxjo.se/vaxjo_templates/StandardPage.aspx?id=48869
Personal anvarar själv för att göra sin ansökan. / Skolledningen

7 Alla

Ekonomi
Bokslutet för Norregårdskolan visar på ett överskott på ca: 720.000 kr för
räkenskapsåret 2017. Ingen resultatreglering kan förväntas./ Mats

8 Personal

Kalendarium
Kalendariet för vt 2018 ligger på G och aktualiseras efter hand.
Föräldramötet i åk 7 ska vara torsdagen den 6/2. / Mats

9 Personal

Ny OC
Caroline Hedenberg blir ny områdeschef i norra området efter Ann-Christine
Nielsen. Caroline tilträder tjänsten i början av maj.
/ Anders Elingfors, VC

10 Alla

Lokaler
Det har gjort arbeten med lokaler och möbler under jullovet. Nya soffor och bord
har monterats i korridorer och möbler med djupa repor har slipats och lackats.
Insynsskydd har monterats i klass- och grupprum. Tyvärr har skydden redan
börjat pillas loss i grupprummen, vilket måste upphöra. Elever får inte placeras
i grupprum utan vuxens ansvar. Var rädda om våra lokaler och möbler så håller
de längre och vi får en trevligare miljö. Skador på möbler och lokaler måste
anmälas till Steven när de upptäcks. Fler möbler levereras senare i vår.
/ Skolledningen

11 Elever

Pythagoras Quest 2018
Kvalet till mattetävlingen Pythagoras Quest genomförs i matsalen på grupptiden
vecka 4 för intresserade elever i åk 8 och åk 9. / Ola Green

12 Personal

Poilisenkät
Polisen genomför nu enkät som underlag för att ta fram en ny strategisk
inriktning fram till 2024. Inom utbildningsförvaltningens verksamheter är trygghet
och säkerhet prioriterade områden. Vi ansvarar för att göra skolan till en trygg
och säker plats både för barn, elever och medarbetare. I det arbetet är
polisen en viktig samarbetspartner och ute i skolorna möter våra anställda
polisen i olika sammanhang.
Vi ser därför att det är mycket viktigt att vi utifrån våra olika professioner svarar
på polisens enkät och framför våra önskemål om hur vårt framtida samarbete
ska se ut och fungera. Ett mail med länken till enkäten gick ut till alla anställda
den 10 januari och besvaras senast den 24 januari. / Camilla Holmkvist, FC
Länk till polisens enkät:
https://unitedminds.nu/s/?CMD_PARAM=107000105?start?

13 Lärare

SPSM kommer till skolan under våren för att prata om hur man ska tänka kring
betyg och bedömning för elever med funktionshinder. / Kristina Karlsson

