AKTUELLT

VECKA 41
2017-18

Datum Målgrupp

Tid

Vecka Berörda

25/9-20/10 Skolenkäten besvaras av elever i åk 9, alla lärare och vårdnadshavare
Simning vecka 41, enligt utsänt schema

41

Elever

Måndag Personal
9/10

08:00-08.20 Arbetslagskonferenser

Spec

08:30-09.00 Möte med handledarna i specialpedagogiklyftet

LGR

09:10-15:00 Möte med ledningsgruppen

Mats

14.00-16.00 Föreläsning på Lnu

Lärare

15:20-16:50 Specialpedagogik i ämneslagen

Personal

Anneli
Mats

13.00-14.30 Fackligt uppdrag - Genomgång lönekartläggning

Berörda

15:00-16:30 SIP på Norregård

Alla

13.50-16.00 Läxtid

LBT

15:15-16:15 Möte med likabehandlingsteamet

Onsdag Mats, Tobias
11/10

Sista dag att besvara temperaturmätaren
08:00-10:00 Möte med 7-9-rektorer
Rektorsprogrammet 10-12/10
Heldag

Tisdag Mats
10/10

Verksamhet
ka

08:30-12:00 Möte med skolledare i norra teamet

Alla

Grupptid

EHT

14.00-16.00 Mötet med elevhälsoteamet

Personal

15.10-15.40 Inform om elever med kroniska sjukdomar i matsalen

Lärare

15:40-16.40 Arbetslagskonferenser

Torsdag Alla

Klassråd i alla klasser. Se punkt 2

08:00-09:00 Provtid/Kollegial samverkan för lärare - beslut om ämne meddelas på måndag den 9/10

Alla

09:00-11:00 Besök från Whitalaskolan i Vetlanda

Fredag Alla

Yvonnes sista arbetsdag, se punkt 8

12/10

13/10

Styrelsen

09.30-14.00 Elevrådsutbildning på Teknikum

Spec

13.00-14.00 Planeringsmöte med speciallärare/specialpedagoger

Nästa

Öppet hus på gymnasieskolorna den 14/10

vecka

PRAO 9 A, 9 B1, 9 B2, 9 C vecka 42
Framtidståget 9 D, 9 E1 och 9 E2 + åk 8 08.45-11:00 måndagen den 16/10
Lägesbedömning

1 Alla

Hemsidan
Hemsidan är ny och skolorna har inga redaktörer som kan lägga in nya upgifter.
Vi beklagar att det leder till problem med att kommunicera med elever och föräldrar.
Antalet redaktörer ska bli färre och dessa ska få utbildning om hur man redigerar sidor.
Vi har fått hjälp av utbildningsförvaltningen med att lägga ut nyheter och annan viktig
information, som t ex Aktuellt. En länk till provschemat ligger nu på hemsidan.
/ Skolledningen

2 Alla

Elevens val
Första dagen med elevens val gav blandade intryck. Några kurser fungerar bra, andra
sämre och frånvaron var stor i vissa kurser, som t.ex. i fotboll. Vi kommer att följa upp
höstens tillfällen innan vi beslutar om uppläget för vårterminen. / Skolledningen

3 Alla

Elevrådets styrelse
Styrelsen har konstituerat sig enligt nedan:
Ordförande: Helen Salah, 9 C
Sekreterare: Cassandra Johansson, 8 D1
Kassör: Tabaral Ahmad, 9 E1
Ledamöter: Albin Englund, 8 E, Filip Hedberg 7 D, Bailey Reynolds Angeskog, 7 C2
Lycka till med ert viktiga arbete! / Anders och Mats

4 Alla

Klassråd
Elevrådsstyrelsen vill att alla klasser diskuterar tre frågor på klassrådet
vecka 41. Protokoll förs och tas med till nästa elevrådsmöte.
1. Vad tycker ni om hur det nya elevensval fungerar, hur gillar ni upplägget med en hel
dag och två halvdagar? Vad tycker ni om den kursen ni valt?
2. Det har varit väldigt mycket frånvaro på elevens val, vad tror ni kan vara orsaken till
detta och hur vi lösa problemet?
3. Skolan avsätter en summa som "trivselpeng", som kan läggas på inköp av roliga
saker som redskap och spel. Blir det skadegöresle och klotter så minskas summan
med kostnaden för att ersätta skadegörelsen.
/ Elevrådsstyrelsen

5 Personal

Reseavtal
Från den 1 oktober har Växjö kommun avtal med resebyrån Sydresor AB, vilket
inneber att beställning av resor i tjänsten ska göras via dem. / Mats

6 Alla

Lektionsstruktur
Strukturen är förankrat med elevrådets styrelse och ligger på Drive. Mentorerna
informerar sina klasser om vilka regler som gäller på lektionerna. / Skolledningen

7 Alla

Skolenkäten
Svarsfrekvensen för enkäten på Norregårdskolan var 2017-10-04 följande:
Lärare: 36 %

Vårdnadshavare: 27 %

Elever åk 9: 15 %

Det är viktigt att alla besvarar enkäten så att resultatet blir så tillförlitligt som möjligt.
Mentorerna i åk 9 ansvarar för att eleverna i åk 9 får tid att genomföra enkäten.
/ Skolledningen

8 Alla

Skolsköterska
Yvonne Knutsson avslutar sin tjänst som skolsköterska på Norregårdskolan den 15/10.
Vi tackar Yvonne för hennes professionella insats under många år på Norregårdskolan
och önskar henne lycka till i framtiden.
Fr o m 2017-10-16 tar Nina Seller över tjänsten som skolsköterska. Nina arbetar heltid
på Norregårdskolan. / Skolledningen

9 Personal

IdH-ansvarig
Karl Löfkvist är utsedd till ämnesansvarig i idrott och hälsa på skolan. / Mats

10 Alla

Auskultation
Fredrik Persson, lärare på Teknikum, går den förberedande skolledarutbildningen
och auskulterar hos rektor under vecka 41. Välkommen! / Mats

11 Lärare

FN-dagen
Grupptiden vecka 43 kolliderar med andra aktiviteter som prao eller praoredovisning.
Det betyder att endast åk 8 har möjlighet att disponera grupptiden till FN. Material
kommer att skickas till mentorerna. / SO-lärarna

