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Info om föräldrasamråd



Ombyggnation

Information om att arbetet för alla inblandade i skolskjutsfrågor har varit lite rörigt i uppstarten av
terminen. Nu fungerar det bättre men vi strävar efter en kommunikativ, öppen dialog vid
förändringar eller justeringar. Viktigt att föräldrar alltid vänder sig till kommunens
skolskjutssamordnare Bengt- Olof Lindvall (0470-43201) med dessa frågor. Viktigt att föräldrar alltid
avbokar skolskjutsen om eleven inte ska åka (pga sjukdom, läkarbesök eller annan ledighet).

Alla skolor i Växjö kommun arbetar just nu med en stor digitaliseringsprocess. Den kommer innebära
nya kommunikationsmöjligheter. Vi inväntar satsningen och för sedan en vidare dialog i
föräldrasamrådet om behov av digitaliserad länk mellan skola och hem. Vi involverar även Lillestad
särskola i detta sammanhang. Mer information kommer under läsåret.

Upplägget är två föräldrasamråd per år. De innehåller kort information från rektor, frågor från
föräldrar och information/besök från verksamheten. Vi diskuterar vidare under läsåret om upplägget
på träffarna är bra eller kan utformas på annat sätt.

Nu- matsalen togs i bruk i onsdags! Fram t o m 7 mars får vi gå utvändigt till matsalen pga
ombyggnationen.
Etapp 2, särskolans lokaler, renovering/ombyggnation av klassrum/WC/kapprum (Lillestad
grundsärskolas klassrum), ny entré. Slutbesiktning 27 sept. Mer information kommer från föräldrarna
men fr o m att vi flyttar in i lokalerna kommer eleverna att lämnas/hämtas på framsidan av skolan
igen.
Etapp 3, admin/kontor, personalrum, ny huvudentré till grundskolan.
Hela byggnationen klar ca 7 mars!



Kunskapsbank

Hanna, förstelärare och speciallärare, berättade om Kunskapsbanken som förenar alla särskolor i
Växjö. Här hittar ni som föräldrar mycket intressant information!
https://sites.google.com/utb.vaxjo.se/kunskapsbanksarskolan/startsida



Ljungfälle grundsärskolas kvalitets- och värdegrundsarbete

Information om vår skolas vision, mål och värdegrundsarbete. Vidare information fick föräldrarna om
sina elevers delaktighet i detta ute i klasserna (på föräldramötet).
Folder trycks upp om vårt kvalitetsarbete under höstterminen och delas ut till er föräldrar senast
vårterminens start 2018.
Samlad info till föräldrar där vi presenterar vårt kvalitets- och värdegrundsarbete
Vår vision ”På Ljungfälle grundsärskola lockas eleverna att lära sig mer än vad han/hon trodde var
möjligt genom en engagerande, kreativ och medskapande utbildning med tydliga kompetens- och
kunskapsmål”.
En god ledare på Ljungfälle grundsärskola
Våra mål för läsåret 2017/2018
Läroplansmål (två kursplaner)
KENT-mål
Kommunikation/Vardagspedagogik

Utvärdering/uppföljning



Framtid

Information om sammanslagningen med Lillestad grundsärskola med start augusti 2018.

Mvh Mathilda Moser
Rektor
Ljungfälle grundsärskola

