AKTUELLT

VECKA 9
2017/18

Datum Målgrupp
Vecka

Tid

Personal

Verksamhet
Meda
Lönesamtal

9
Måndag Personal
26/2

Tisdag
27/2

08.00-08.20 Arbetslagskonferenser

Lgr

09.10-14:00 Planering med ledningsgruppen

Förstelärare

14.15-15.15 Planeringstid

Lärare

15.20-16.50 Specialpedagogiklyftet

Skolledningen 10.40-11.30 Samråd med facken
Mats

13.00-15.30 IST-Lärande

Berörda

Heldag

Mats

16.00-17.00 LSG för chefer

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Handledarutbildning för Karin, Kristina, Lisa, Sandra och Johanna den 27-28/2

Onsdag Andreas, Mats 08:30-12:00 Konferens om "Den digitala verkligheten - resurs och/eller hot för barn och unga"
28/2

Berörda

14.00-15.00 Möte med elevrådsstyrelsen

Personal

15:10-16:40 Arbetslagskonferenser

Torsdag EHT
1/3

08:00-10:00 Möte med elevhälsoteamet

Lärare

08:00-09.00 Provtid/Kollegial samverkan

PrEst-lärare

08:00-09:00 Möte om skapande skola i personalrummet

Mats

Fm

Medieträning

Fredag
2/3
Nästa
vecka
1 Alla

Idrottshallen
P g a skadegörelse i idrottshallen kommer åtgärder att vidtagas enligt nedan.
Idrottslärare och mentorer förtydligar för eleverna vad som gäller:
Det är endast tillåtet att vistas i omklädningsrummen, max 10 min innan lektion
för ombyte och efter lektion för dusch och ombyte.
Det är inte tillåtet att vistas i idrottshallen utan vuxen när det inte är lektion.
Kameraövervakning installeras i korridoren utanför omklädningsrummen.
Följs inte reglerna kommer följande att hända:
1. Information till elevernas vårdnadshavare och samtal med skolledningen.
2. Låsning av idrottshallens ytterdörr och omklädningsrum.
/ Skolledningen och idrottslärarna

2 Mentorer

Städning
Klasserna ser över ordningen i sina "områden" i korridorerna varje vecka
under grupptiden och kastar skräp i papperkorgarna. Om alla hjälps åt får vi
en trevligare arbetsmiljö. / Skolledningen och ledningsgruppen

3 Alla

Grupprum
Målningen av de fyra sista grupprummen kommer att ske under vecka 8.
/ Andreas

4 Personal

EHT
När EHT avslutar ett ärende kommer mentor att informeras via mail.
De insatser som är ingång kommer att fortlöpa som avtalat med berörda om
inget annat meddelas. / Andreas

5 Åk 6-8

Ändrat språkval
Elever som önskar byta språkval inför nästa läsår ska ansöka om ändrat
språkval på särskild blankett så snart som möjligt. / Mats

6 Elever

Chromebooks
Det är viktigt att alla elever startar om sin ChromeBook för att den nya
uppdateringen ska installeras, vilket förbättrar kontakten med nätverket.
Mentorerna uppmanar sina elever att gör uppdateringen, helst under vinterlovet.
Detta gäller särskilt åk 9 då det är viktigt att allt fungerar inför nationella proven.
/ Skolledningen

