AKTUELLT

VECKA 40
2017-18

Datum Målgrupp

Tid

Vecka Berörda
Personal

25/9-20/10 Skolenkäten besvaras av elever i åk 9, alla lärare och vårdnadshavare
Temperaturmätaren besvaras
2/10-910

Åk 8

25/9-8/11

40

Måndag Personal
2/10

Verksamhet
ka

Kundundersökning genomförs

08:00-08.50 Information i matsalen. Grupptiden är inställd

Spec

08:30-09.00 Möte med handledarna i specialpedagogiklyftet

LGR

09:10-15:00 Möte med ledningsgruppen med utbildning kl. 10-12

7 C1, 7 C2

fm/em

Lärare

15:20-16:50 Specialpedagogik i ämneslagen

Åk 8

18:30-21.00 Föräldramöte i åk 8

Mats

13:15-14:45 Möte med kommunikatör

Alla

13.50-16.00 Läxtid

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Upp i rök, enligt utsänt program

Tisdag
3/10

Onsdag Lärare
4/10

Elever

Heldag

Elevresurs

14:00-15:30 Nätverksträff om digitala hjälpmedel

EHT

14.00-16.00 Mötet med elevhälsoteamet utgår

Lärare

15:10-16.40 Arbetslagskonferenser - Tid för att besvara temperaturmätaren avsätts

Torsdag Alla
5/10

Alla

Fredag Åk 6
6/10

08:00-16:30 Studiedag, enligt utsänt program
Lediga

08:00-09:00 Provtid/Kollegial samverkan för lärare - beslut om ämnen/arbetsområden ges den 2/10
Fm

Riksdagsledamot Catarina Brännström (m) på besök

13:00-14:00 Eleverna börjar läsa sitt språkval efter "prova på-perioden"

Spec

13.00-14.00 Planeringsmöte med speciallärare/specialpedagoger

Mats

Heldag

Fackligt uppdrag i regionsstyrelsen för Skolledarförbundet

Nästa Elever

Simning vecka 41, enligt utsänt schema

vecka Personal

Inform om elever med kroniska sjukdomar onsdag den 11/10 kl 15.10

1 Personal

Lönekonsult
Ny lönekonsult efter Åsa Chronvall är Pia Nilsson. Hon kan nås på tel: 415 24 och
e-mail: pia.nilsson@vaxjo.se när det gäller lönefrågor. / Mats

2 Personal

City Gross
Växjö kommun har inte haft något skafferiavtal med City Gross sedan 1 februari.
Detta innebär att vi INTE ska handla där. Samtliga företagskort hos City Gross
kommer att avslutas 13 oktober. Inköp ska i första hand ske via de livsmedelsavtal
som finns i Ines. / Utbf, ekonomiavdelningen

3 Elever

Stölder
Alla elever uppmanas att låsa in sina chromebooks, mobiler och andra värdesaker i
elevskåpen under idrotten, då det förekommit stölder i omklädningsrummen. / Mats

4 Alla

Cykelstölder
Flera cyklar har stulits från skolans parkering de senste veckorna. Det kan handla
om organsiarad brottslighet. Alla uppmanas att vara uppmärksamma på om det vistas
okända personer utanför skolan och om någon uppträder på ett misstänkt sätt.
/ Skolledningen

5 Personal

Rastvakter
Det är viktigt att rastvakterna tar en runda även i och bakom idrottshallen, för att kolla
om ungdomar är där de inte ska vara och att inte rökning sker på skolområdet.
/ Skolledningen

6 Personal

Personalrum
Matrester ska kastas i en spann under diskbänken och inte i disken eller diskmaskinen.
Spannen töms i avfallskvarnen i köket varje dag av det arbetslag som har ansvar för
trivseln. Allt för vår gemensamma trevnad. / Skolledningen

7 Alla

Skolmat
Många riktar klagomål på skolmaten och de är vidarebefordrade till Anders Rodin, som
är enhetschef i måltidsorganisationen och ansvarig för matsedeln. / Skolledningen

8 Berörda

Franska åk 8
Språkvalsgruppen i franska i åk 8 är väldigt stor, vilket gör att vi ser över alternativa
lösningar. En resurslärare sätts i på onsdagens lektion och en delning av gruppen sker
på måndagar. Det innebär att schemat justeras så att lektionen för eleverna i 8 A1 och
8 B tidigareläggs på måndagen. Starttiden för Sv i 8 B Sv och SO i 8 A1 ändras.
Ändringen genomförs fr o m vecka 40 berörda får nya scheman . / Skolledningen

9 Alla

Telefoni och IT
Det har förekommit driftstörningar när det gäller telefonin i samband med övergång
till nytt växelsystem men det ska nu fungera igen. Mobiltelefonerna måste startas om.
Även inom IT förekommer problem, bl.a. med det trådlösa nätverket, som man jobbar
intensivt med att lösa. / Utbf och IT-enheten

