AKTUELLT

VECKA 45
2017-18

Datum Målgrupp

Tid

Verksamhet
ka
Medarbetarsamtalen inleds

Vecka
45
Måndag Personal
6/11

Spec

08:30-09.00 Möte med handledarna i specialpedagogiklyftet

LGR

09:10-15:00 Möte med ledningsgruppen

Mats

Heldag

Lärare

15:20-16:50 Specialpedagogik i ämneslagen

Tisdag Förstelärare
7/11

08:00-08.20 Arbetslagskonferenser

Semester

08.00-09:00 Möte med utvecklingsgruppen

Skolledningen 10:40-11.30 Samråd med fackombuden
Alla

13:00-15:00 Elevens val. Se punkt 2

Alla

13.50-16.00 Läxtiden utgår

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Mats

14:15-17.30 Generiska färdigheter på Lnu

Onsdag Skolledningen 08:30-12:00 Möte med skolledare i norra teamet
Skolbiblioteksdag stadsbiblioteket
8/11 Lena
Heldag
Berörda

Grupptid

Möte med elevrådsstyrelsen

Berörda

Grupptid

Uppföljning av PRAO:n med 9 D, 9 E1, 9 E2

EHT

14.00-16.00 Mötet med elevhälsoteamet

Berörda

15:00-16:30 Utbildning för mattehandledare

Lärare

15:10-16.40 Arbetslagskonferenser

Torsdag Alla
9/11

Mats, Andreas Heldag
Tobias

Fredag Mats
10/11

08:00-09:00 Provtid/kollegial samverkan för lärare
På konferens. Anneli Karlsson är stf rektor

0830 - 1200 Utbildning nya chefer Växjö kommun
10:00-12:00 Resultat i fokus - rapportering på Utbf

Mats

13:00-15:00 Möte om lovskola på utbf

Anneli

Heldag

Spec

13.00-14.00 Planeringsmöte med speciallärare/specialpedagoger

Nästa

Rektorsutbildning

Period 2 i lärares arbetsår startar

vecka

1 Alla

Dataintrång
Det har kommit till Norregårdskolans kännedom att elevers konton på sociala medier
har blivit kapade, d.v.s. att någon annan har tillgång till kontot. Skolan ser
självklart allvarligt på detta. Skulle det komma fram att du misstänker eller att ditt konto
har blivit kapat ber vi dig att berätta det för skolan och dina föräldrar så att det kan
anmälas till polisen. / Skolledningen

2 Alla

Elevens val
Schemat bryts senast 12.40, då alla elever har fått möjlighet att äta lunch i skolan.
Elevens val börjar senast kl 13.00 och slutar tidigast 15:00. / Skolledningen

3 Alla

Parfymer
Vid skyddsronden tog elevskyddsombuden upp problemet med parfymer inne i skolan.
Starka parfymer och spraydeodoranter bör undvikas , står det i våra ordningsregler.
Alla ombeds att respektera detta då det finns elever som är känsliga mot starka dofter.
/ Rektor och skyddsombud

4 Alla

Föräldrakonferens
Vid föräldrakonferensen riktades mycket beröm till skolans personal för allt det goda
arbete som görs på skolan. Bra jobbat! / Skolledningen

5 Alla

Kommunikation med hemmen
Förtydligande av rutinerna kring kommunikationen via mail mellan skolan och hemmen.
Kommunikationen från elever till lärare går via utb-mailen. Från lärare till föräldrar
och elever går den via skol-mailen, då den arkiveras. Alla lärare ska använda Google
classroom för att lägga ut information om uppgifter och läxor. / Skolledningen

6 Personal

Bitr rektor
Tobias Svensson kommer att vara föräldraledig i vår. Ett vikariat som bitr rektor på
deltid annonseras ut internt. Ansökan lämnas till rektor senast den 13/11. / Mats

7 Alla

Önskedag lunch
Köket har lagt in en önskedag fredag vecka 46 i lunchschemat. Då det varit kort om
tid har vi inte hunnit fråga alla elever utan elevrådsstyrelsen har fått välja skollunch.
Så här blev resultatet:

1. Chicken nuggets

2. Hamburgare med pommes

/ Mats och Anders
8 Lärare

Ämneskonferenser
Ämneskonferensen vecka 47 flyttas fram en vecka till den 27/11 p g a att förstelärarna
ska på studiebesök den 20/11. Ett uppdaterat kalendarium för hösten ligger på G.
/ Mats

9 Alla

Skolenkäten
Skolinspektionerns skolenkät är nu stängd efter en veckas förlängd svarstid.
Svarsfrekvensen för enkäten på Norregårdskolan slutade 2017-10-27 så här:
Elever åk 9: 155 av 188 = 85,6 %
Lärare: 45 av 55 = 81,8 %
Vårdnadshavare: 196/539 = 36,4 %
För att resultatet ska kunna redovisas för lärare och elever behövs minst 65%
svarsfrekvens, vilket alltså uppnåddes till slut. Tack för din medverkan! / Mats
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