AKTUELLT

VECKA 49
2017-18

Datum Målgrupp

Tid

Verksamhet
ka
Medarbetarsamtal

Vecka
49
Måndag Personal
4/12

Arbetslag F

08:00-09:00 Arbetslagskonferens med apt

LGR

09:10-15:00 Möte med ledningsgruppen

Lärare

15:20-16:50 Specialpedagogiklyftet

Tisdag Förstelärare
5/12

08:00-08.20 Arbetslagskonferenser

Mats, Anneli

08.00-09:00 Planeringstid
08:00-11:00 Möte med 7-9 rektorerna på Elin Wägner

Lärare

Sista ansökningsdag till förstelärare

Åk 9

Muntliga nationella prov, enligt utsänt schema

Elever

13.50-16.00 Läxtid. Även läxhjälp i spanska erbjuds nu mellan 15.30-16.00 i sal A9 / Gabriela

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Onsdag Åk 9
6/12

Grupptid

Spec

14:00-15:00 Planeringsmöte för speciallärare/specialpedagoger

EHT

14.00-16.00 Möte med elevhälsoteamet

Lärare

15:10-16.40 Arbetslagskonferenser med apt

Torsdag Alla
7/12

Muntliga nationella prov för åk 9

Alla

Mats

Fredag Mats

Elevrådsmöte

08:00-09:00 Provtid/Kollegial samverkan/Gleerups presenterar läromedel för lärspridare
14:30-16:30 Information om skolans rutiner för nyanlända
11.30-13.30 Styrelsemöte med Skolledarförbundet

8/12
Nästa

Betygssättning, enligt utsänd tidplan

vecka

Luciafirande. Se punkt 2
Elevens val på em den 13/12

1 Alla

Körövning inför lucia
Vecka 49

Måndag 14.45-15.45
Tisdag 10.00-11.00 och 12:00-13.00
Onsdag 09.00-10:00 och 12:30-13:30

Vecka 50

Måndag 08:00-109:00
Tisdag

12:30-13:30 och kvällsföreställning

Luciafirande
Tisdagen den 12/12 kl. 18.30 inbjuds föräldrar, syskon och anhöriga till luciaföreställning
i idrottshallen. Inträde: 30 kr.
Onsdagen den 13/12 har skolan luciaföreställning och klasserna fika med mentorerna
på fm och elevens val på em. Program för dagen kommer i nästa Aktuellt.
/ Mats, Steven, Martin och Mattias

3 Alla

Rullgardiner
Vi skolans ombyggnation var ambitionen att få en öppnare skola med glaspartier bl.a. i
dörrar till klassrum och arbetslagsrum. Nu finns det gardiner i några grupprum och
klassrum och dessa ska bara vara nerdragna vid behov. / Mats

4 Alla

Idrottshallen
Skadegörelsen och klottret i omklädningsrum och korridoren i idrottshallen har ökat
och vi måste få ett stopp på detta. Takplattor flyttas och saker kastas upp över innetaket.
Vi polisanmäler skadegörelsen och ansöker om utökad kameraövervakning i idrottshallen.
Rastvakterna ombeds att ta en runda i idrottshallen och mentorerna pratar med sina
klasser om hur vi ska få stopp på skadegörelsen. / Rektor, vaktm och skyddsombud

5 Elever

Ledighet
Förtydligande av regler för ledighet.
Rektor beslutar om ledighet
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.
Omständigheter som kan ligga till grund är
frånvarons längd,
elevens studiesituation,
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
hur angelägen ledigheten är för eleven.
Rektor delegerar beslut om ledighet upp till fem skoldagar under ett läsår till mentor.
För längre ledighet än fem dagar ska mentor yttra sig om ansökan ska tillstyrkas eller
avstyrkas utifrån ovanstående omständigheter.
Ledighet för t ex semesterresor är inte en självklar rättighet.
Vårdnadshavare uppmanas att förlägga familjens semesterresor till loven.
Eleven måste själv arbeta in väsentliga delar av den undervisning man missar.
Mats Wahlsten, rektor
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