AKTUELLT

VECKA 48
2017-18

Datum Målgrupp

Tid

Verksamhet
ka
Medarbetarsamtal

Vecka
48
Måndag Personal
27/11

08:00-08.20 Information om matsituation av enhetschef Anders Rodin i matsalen

Lärare

08:30-09.00 Elevrådsstyrelsen möter Anders Rodin
Kontroll av listor i Dexter

LGR

09:10-12:00 Möte med ledningsgruppen

LGR

13:00-15:00 Workshop med Maria Karlsson, Kryast

Lärare

15:20-16:50 Ämneskonferenser

Styrelsen

Tisdag Förstelärare

08.00-09:00 Planeringstid

28/11

Mats

Heldag

Träff för huvudman/närmaste chef för deltagare i rektorsprogrammet

Anneli

Heldag

Rektorsprogrammet den 28-30/11

Elever

13.50-16.00 Läxtid

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Onsdag Mats, Tobias
29/11

Alla

08:30-12:00 Möte med skolledare i norra området
Grupptid

Klassråd i alla klasser. Se punkt 4

Spec+skolledn 14:00-15:00 Planeringsmöte om specialpedagogiklyftet i NO-depån
EHT

14.00-16.00 Möte med elevhälsoteamet

Lärare

15:10-16.40 Arbetslagskonferenser

Berörda

16:00-16:40 Möte om luciafirande

Torsdag Alla
30/11

Åk 8
Tobias

08:00-09:00 Provtid/kollegial samverkan för lärare
Sista dag att besvara kundundersökningen. Se punkt 5
08:30-12:00 Utbildning "Ny som chef" i Växjö kommun

Fredag Skolledningen 08:00-09:30 Budgetmöte med ekonom Johanna Ekelund inför räkenskapsåret 2018
1/12
Nästa

Personal

Muntliga nationella prov för åk 9 den 5-6/12

vecka

1 Alla

Knivlagen - förtydligande
Det förekommer att elever tillverkar föremål i slöjden och på elevens val som kan
användas som vapen, t.ex. basebollträ och knivar. Det är av säkerhetsskäl olämpligt
och kan dessutom bryta mot knivlagen att ha knivar och andra stick- och eggvapen
inom skolområdet om de kan användas som vapen.
Efter att konsulterat Skolverket och kommunjuristen är rektors bedömning att det
ändå får fortsätta tillverkas knivar inom skolans verksamhet om de hanteras på ett
säkert sätt och tas hem omedelbert efter att de är färdiga. Syftet med knivtillverkningen
i slöjden är inte att knivarna ska användas som vapen. / Mats

2 Alla

Tidplan betyg
Utbildningsförvaltningens tidplan för betygssättning har skickats ut till lärarna via mail.
Områdeschefen (OC) för norra området har beslutat att alla skolor i området ska dela
ut betygen till eleverna i samband med höstterminsavslutningen. / OC

3 Alla

Elevens val
Regeringen har beslutat att alla huvudmän måste erbjuda 50 timmars lovskola till
obehöriga elever i åk 8 och 9 fr o m 2018. Lovskolan måste genomföras före den 1 juli.
Det innebär att vi måste vara rädda om all ämnesundervisning som eleven får under
läsåret. Under våren anordnar skolan en frliftsdag i januari och en klassens dag i juni,
där elevens val-kurser erbjuds. Dessutom kvarstår orienterinsgsdagen i vår.
Upplägget av elevens val under ht och vt kommer att utvärderas i maj/juni.
/ Skolledningen

4 Alla

Klassråd
På grupptiden onsdagen den 29/11 ska alla klasser har klassråd. Elevrådsstyrelsen
har bestämt att klasserna ska ge synpunkter på matsedeln, som sedan ska lämnas
till enhetschefen för måltidsorganisationen. / Skolledningen

5 Åk 8

Kundundersökning
Växjö kommuns budget 2017 framgår att måltiden i Växjö kommun ska vara en positiv
helhetsupplevelse för måltidsgästen, där rummet, mötet, och maten samspelar.
Den goda måltiden ska bidra till ett ökat välbefinnande och en bra folkhälsa. Mot
bakgrund av detta vill vi på måltidsorganisationen mäta hur nöjda eleverna i årskurs 8
är vad gäller mat och måltidsmiljö. Detta för att vi ska kunna fånga ett utgångsläge i
vårt arbete med att öka andelen nöjda matgäster.
Undersökningen genomförs senast den 30 november via nedanstående länk.
LÄNK: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=39e1f2453354
/ Anders Rodin

6 Berörda

Enkät om Arabyområdet
Mentorer för elever som bor i Arabyområdet ber sina elever att besvara enkäten
om aktiviteter i Arabyområdet på grupptiden på onsdag eller vid annat tillfälle, senast
vecka 48. Det kan gälla andra elever också som vistas i området och vill påverka
utbudet av aktiviteter. / Chefen för Araby Park Arena

7 Alla

10 årig grundskola
Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla fr o m sex års ålder. Detta innebär att
förskoleklass blir obligatoriskt för alla barn i Sverige och att alla måste gå i skolan i
minst tio år. / Mats

