AKTUELLT

VECKA 46
2017-18

Datum Målgrupp

Tid

Verksamhet
ka
Medarbetarsamtal

Vecka
46
Måndag Personal
13/11

08:00-08.20 Arbetslagskonferenser

Spec

08:30-09.00 Möte med handledarna i specialpedagogiklyftet

LGR

09:10-15:00 Möte med ledningsgruppen

Personal
Lärare
Tisdag Förstelärare

Sista ansökningsdag till vik bitr rektor
15:20-16:50 Specialpedagogik i ämneslagen
08.00-09:00 Möte med utvecklingsgruppen

Skolledningen 10:40-11.30 Samråd med fackombuden

14/11

Alla

13.50-16.00 Läxtid

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Berörda

13:00-14:00 SIP på Norregård

Berörda

Grupptid

Spec

14:00-15:00 Planeringsmöte med speciallärare och specialpedagoger

EHT

14.00-16.00 Möte med elevhälsoteamet

Lärare

15:10-16.40 Arbetslagskonferenser

Onsdag
15/11

Torsdag Alla

Möte med elevrådsstyrelsen

08:00-09:00 Provtid/kollegial samverkan för lärare - projektgruppen för intreprenad träffas

16/11
Tobias
Fredag Tobias
17/11

09:30-12:00 På föreläsning
08.30-12.00 Utbildning "Ny som chef" i Växjö kommun
Elevernas önskelunch: Chicken nuggets

Alla

Lunch

Berörda

13:30-16:30 Miljö och hälsa gör tillsynsbesök på skolan

Nästa Åk 9

Studiebesök på gymnasieskolorna den 22/11

vecka

1 Alla

Akustik i D5
VÖFAB har monterat ljuddämpande åtgärder i sal D5 och angränsande grupprum
under vecka 45, för att förbättra akustiken i lokalerna. / Mats

2 Alla

VFU
Jenny Cronqvist är student hos Teresia Lennartsson under v.45-49.
Välkommen till Norregård!

3 Alla

Ny medarbetare
Maria Palm är anställd som resursvikarie/elevresurs på deltid och är placerad i E-laget.
Välkommen! / Skolledningen

4 Personal

Privata muggar
För att få ordning i skåpet med privata muggar kommer vi att rensa skåpet och ställa
dem på ett bord i personalrummet. De muggar som inte har ställts tillbaka i skåpet eller
tagits om hand senast fredagen den 17/11 kommer att slängas.
/ Jane & Anneli

5 Personal

Kryast
Maria Karlsson från Kryast är bokad för två föreläsningar kring "hållbar arbetsplats"
på provtiden den 30/11 och 14/12. Det innebär att inga prov kan läggas in på
provschemat kl. 08.00-09.00 vid dessa datum och lärare i C-språk får ge eleverna
beting. Ledningsgruppen kommer att ha två tillfällen med workshops med Maria.
/ Skolledningen

6 Personal

Tolk
Från och med den 1 november gäller nytt avtal för tolk-och översättningstjänster.
Det företag som vann upphandlingen för tolktjänster är:
1. Digital Interpretations Scandinavia
2. Hero Tolk
3. Semantix Tolkjouren
och ska användas i den ordning de står.
Hur du gör för att anlita tolk efter 1 november finns information om i länken
https://insidan.vaxjo.se/vaxjo_templates/StandardPage.aspx?id=82171
/ Emma

7 Alla

UNF
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, besöker skolan den 21/11 mellan kl. 10 och 14.
De kommer att disponera en plats i korridoren på nedre plan, utanför fritidsgården
eller matsalen. / Mats

8 Alla

Städning
Förenade service har anställt en ny personal för städning av klassrummen på em-tid.
De nya städfrekevenserna sätts upp på dörrkarmar inom kort. / Anton
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