AKTUELLT

VECKA 50
2017/18

Datum

Målgrupp

Tid

Verksamhet
Meda
Medarbetarsamtal

Måndag Personal
11/12

Tisdag

08.00-08.20 Arbetslagskonferenser

Lgr

09.10-15:00 Planering med ledningsgruppen

Lgr

10:00-12:00 Workshop med Maria Karlsson, Kryast

Lärare

Senast 12:00 Definitivmärkning av betygen

Personal

12:15-13:00 Indivduella samtal med Maria K - bokas i elevhälsans samtalsrum

Mats

14:00-16:00 Handledningsseminarium på Lnu

Lärare

15.20-16.50 Specialpedagogiklyftet

Förstelärare

08:00-09:00 Planeringstid/Mötet med utvecklingsgruppen utgår

Berörda

18:30-19.20 Luciafirande för anhöriga

12/12
Onsdag Alla
13/12

Personal

09.10/10.10 Luciafirande. Se punkt 1
08:30-09:30 Indivduella samtal med Maria K

Skolledningen 10.00-12:00 Teammöte med skolledare i norra området
Alla

11.00-15:00 Elevens val. Se punkt 2

EHT

14:00-16:00 Möte elevhälsoteamet

Alla

15:10-16:40 Arbetslagskonferenser med apt: A+D i sal D2, B i C4 och C+E i sal C3.

Torsdag Personal
14/12

Fredag
15/12

08:00-09:00 Föreläsning med Maria Karlsson, Kryast

Alla

09.15

Lektionerna startar efter föreläsningen

Mats

15:00-16:00 Möte om lovskola på utbf

Personal

17:00-21:00 Julbord med personalaktivitet

Anneli

13.00-16.00 Chefshandledning

Nästa

Alla

Arenastadens dag den 19 december

vecka

Alla

Avslutning den 21 december

1 Alla

Luciafirande
Tisdagen den 12/12 bryts sista idrottslektionen 14.00 och sen hämtar 8 A1
och 8 E stolar i matsalen. Anna B, Alexandra och Dado arbetar under kvällsföreställningen för att trygga säkerheten i idrottshallen. Räddningstjänsten har
gett tillstånd att vara fler i idrottshallen än vanligt under vissa förutsättningar.
Program onsdagen den 13/12
08.10-09.00

Alla klasser har första lektionen enligt schema

Tider Luciafirande
Fika med mentorer
09:10 Åk 9, 7 A1, A2, B och 7 C1
Åk 8, 7 C2, D, E och Fbk
10:10 Åk 8, 7 C2, D, E och Fbk
Åk 9, 7 A1, A2, B och 7 C1
Luciafirandet är i idrottshallen och lussefikat i hemklassrummen. Eleverna
väntar i klassrumen tills de får anrop i högtalarna när man ska gå till idrottshallen. Klass 8 B och C i omgång två staplar stolarna och bär tillbaka dem till
matsalen./ Ledningsgruppen

2 Alla

Elevens val inkl lunch
11.00-15.00 Elevens val startar efter luciafirandet.
Lunchtider på skolan utifrån kursval:
11:00-11.40 Våga bli trött och rackertsport ( 70 elever)
11.20-11.50 Fotboll, innebandy och karate (77 st)
11.40-12.20 Bildskapande och filmanalys (54 st)
12.00-12.30 Fotografering, American culture (42 st)
12.10-12.40 SvA, ensemble, textilslöjd, NGIF (38 st)
12.20-12.50 Trä- och metallslöjd, plugga med oss, e-sport (55 st)
12.30-13.00 Entreprenörskap, programmering
Internationell matlagning (40 st) äter i hemkunskapen
Friluftsliv (55 st) och MTB (20 st) tar med mat och äter lunch ute i skogen
Eleverna friläggs från schemat senast 11.00.
Hoppas på en bra dag! / Ledningsgruppen

3 Elever

Fodral
Alla elever måste använda fodralen som skydd till sina Chromebooks för att
försäkringen ska gälla. / Skoledningen

4 Alla

Ombyggnationen
VÖFAb har börjat med rivningsarbeten i f.d centraförrådets lokaler.
Ottossons Bygg har fått entreprenaden, som innebär att cf:s lokaler på nedre
plan byggs om till salar för trä- och metallslöjd, textilslöjd, bild och teknik.
Salarna i sltm, sltx och bild på övre plan byggs om till teorisalar och ett
arbetslagsrum. / Skoledningen

5 Alla

Medarbetare
Skolsköterska Nina Seller heter nu Carlsson i efternamn. Grattis! / Mats

6 Alla

Praktikant
Mohammed Abdalal kommer att praktisera på eftermiddagarna framöver.
Han är utbildad ekonom och har arbetat som revisor i Libyen. Mohammed
kommer att vara med på mattelektioner och i FBK. Välkommen! / Anneli

7 Alla

Hållbar skolutveckling
Jerker Thageson och Therese Eklund från utbf besökte skolan och förde l
samtal med rektor den 6/12. Samtliga kommunens grundskolor ingår
i utredningen ”Hållbar skolutveckling” som ska utmynna i beslut om den
framtida skolorganisationen. Besökarna fick ett mycket gott intryck av
Norregårdskolan! /Mats

8 Personal

Städning
Arbetslagens rum städas under torsdag och fredag, ofast under ordinarie
arbetstid. Vi kan hjälpas åt medatt hålla våra arbetsplatser så rena som möjligt
från papper och pärmar m.m. dessa dagar. /Tobias

9 Alla

Idrottshallen
Om skadegörelsen inte upphör i idrottshallen kommer vi att tvingas låsa
ytterdörren, vilket innebär att man får vänta utanför innan man släpps in
i hallen. / Mats

10 Alla

Skolmaten
Måltidsorganisationen satsar nu på mer klimatsmart skolmat och det är bl.a.
av miljö- och klimatskäl nödvändigt att gå över till mer vegetariska rätter.
Skolmaten har diskuterats i klassråd och elevråd och eleverna tycker att
maten har blivit bättre den senaste tiden. De synpunkter som förts fram
kommer att vidarebefordas till köksansvarig. Eleverna känner inte igen en
del rätter och tycker att de har ovanliga namn. Många smakar då inte ens på
maten. Åtgärder som vidtas: Vaktmästern sätter upp ett skåp utanför
matsalen där maten visas på tallrikar. Pedagogisk lunch erbjuds all personal
de första två veckorna på vårterminen. Det är viktigt att vända trenden då
eleverna behöver äta skollunch för att orka med skoldagen och prestera bra.
Vi behöver därför tänka och prata positivt om skolmaten.
Tänk på att köket måste han in beställningar minst 14 dagar innan man vill
matsäck eller annan mat vid friluftsdagar o dyl.
/ Skolledningen

11 Alla

Jullunch
Julmaten kommer att serveras under en dag den 20/12. Tiderna kommer i
nästa Aktuellt. / Mats och Kristina

12 Alla

Avslutning
Sista skoldagen den 21/12 avslutas med lunch för åk 7 kl.11.00, åk 8 11.30
och åk 9 kl. 12.00. Julkaffe för all personal blir kl. 13.30. / Skolledningen

