Till föräldrar och elever i åk 6 inom Norregårdskolans upptagningsområde
Inbjudan till informationsmöte på Norregård den 21 och 23 januari 2019
Till Norregårdskolan hänvisas inför läsåret 2018/19 elever inom Pilbäckskolans, Gustavslundskolans, Hovshagaskolans och Östra Lugnets upptagningsområde (och elever som idag går på
annan skola men har bostadsadress inom Norregårds upptagningsområde.)
Bostadsadressen styr vilken hänvisningsskola man får, vilket innebär att det kan finnas elever på
ovanstående F-6-skolor som får annan hänvisningsskola än Norregård. Har man önskemål om att
börja på Norregårdskolan måste man göra ett aktivt val av skola. Detsamma gäller för elever som
idag går på skolor utanför vårt upptagningsområde. Vi hälsar våra elever varmt välkomna men
kan inte garantera att alla elever som vill gå på Norregårdskolan får plats här läsåret 2019/20.
Finns det fler sökande än vad vi har platser så prioriteras i första hand elever som har
Norregårdskolan som hänvisningsskola, i andra hand elever som går på våra hänvisningsskolor
idag, i tredje hand om eleven har syskon som går på Norregårdskolan och i fjärde hand är det
lottning som gäller.
Vi inbjuder härmed föräldrar och elever till informationsmöte på Norregårdskolan i vår matsal på
nedre plan. Vi har delat upp informationsmötena på två dagar för att ge alla möjlighet att komma
vid något av tillfällena. Det går alltså bra att komma den 21/1 om inte den 23/1 passar och tvärt
om.
Måndagen den 21/1
Onsdagen den 23/1

kl. 18.00
kl. 18.00

Pilbäckskolan och Gustavslundskolan
Hovshagaskolan och Östra Lugnet

Vi kommer att berätta om Norregårdskolan och om hur vi arbetar med att sätta samman klasserna
inför åk 7. Vi informerar om hur vi arbetar för att öka resultaten och hur vi arbetar för att skapa
trygghet för våra nya sjuor. Elever i åk 8 och 9 får berätta om hur det är att gå på Norregårdskolan
och vilka de största skillnaderna är jämför med mellanstadiet.
Skolans mål
Vi har tillsammans med personalen fastställt detta mål för skolan:
”När du lämnar Norregårdskolan är du en problemlösande, kreativ och trygg individ som visar
stor respekt och har förmåga att skapa värde för dig själv och andra.”

Om ni redan nu har frågor som ni undrar över, maila till oss så att vi kan ta upp detta på
informationsmötet.
V Ä L K O M M E N!
Anneli Karlsson
rektor
anneli.karlsson@vaxjo.se

Tobias Damnäs
bitr. rektor
tobias.damnas@vaxjo.se
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bitr. rektor
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