Några kalendarieuppgifter
Vårterminen 2020 omfattar tiden 8/1 - 9 /6
Lovdagar

17/2 - 21/2
17/1, 18/3
6/4-9/4
22/5

Vinterlov
Studiedagar
Påsklov
Lovdag

Onsdag 8/1

Skolstart enligt schema

Torsdag 30/1

Öppet hus för åk 4-9
Information för föräldrar och elever i åk 6
om skolval till åk 7

TILL VÅRA ELEVER OCH FÖRÄLDRAR

Söndag 16/2

Sista ansökningsdag till gymnasiet för åk 9

Nationella prov åk 3
Proven i svenska/sva och matematik
genomförs under perioden 9/3 – 15/5
Nationella prov åk 6
Svenska/sva
Engelska
Matematik,

Måndag 3/2
Onsdag 5/2
Tisdag 31/3
Torsdag 2/4
Tisdag 5/5
Torsdag 7/5

Nationella prov åk 9
Svenska/sva

Tisdag 10/3
Torsdag 12/3
NO (b/fy/ke) Onsdag 1/4
Engelska
Tisdag 21/4
Torsdag 23/4
SO (ge/hi/re/sh) Onsdag 6/5
Fredag 8/5
Matematik,
Onsdag 13/5
Fredag 15/5

PRAO

Vecka 12

Åk 8

Vi tillönskar alla
EN GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR!
Tack för gott samarbete under den
gångna höstterminen!

Vårterminen 2020 börjar onsdagen
den 8 januari, enligt schema

Personal och skolledning på Braås och Dädesjö skolor

Skolinspektionen genomförde under hösten ”Skolenkäten” med elever i åk 5 och
9, alla lärare och vårdnadshavare i grundskolan och förskoleklass. Skolenkäten
är en del i Skolinspektionens granskning av skolan. Resultaten kommer att
publiceras på Skolinspektionen hemsida i jan/feb 2020:
https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten

Höstterminen 2020 är slut! När vi ser tillbaka på den gångna höstterminen finns
det mycket vi kan vara glädjas över. I år vill vi särskilt lyfta fram samarbetet med
Kulturskolan kring ”Studio17” där ett 50-tal av skolans elever har tagit chansen
att pröva olika kulturaktiviteter frivilligt efter skolans slut på tisdagar. Eleverna
har erbjudits kurser i musik, bild, dans, drama och teater under ledning av
Kulturskolans lärare. Målgruppen var från början åk 1-6 men har utökats så att
det finns kurser för alla åldrar på skolan. Kulturskolan har nu infört ett digitalt
program ” StudyAlong” alla ska använda vid anmälan till våren kurser.

Personalläget är stabilt men några av våra medarbetare kommer att lämna
skolan inför vårterminen; Lina Gardy, Martina Malmberg och Susanne
Adamsson väljer att gå vidare till andra jobb. Vi har dock yckats rekrytera goda
ersättare och tjänsterna är tillsatta med Erik Mazón, Ann-Sofie Engsmo och Sara
Månsson Möllergren. Wicktoria Grundström blir ny lärare i åk 2 på Braås skola.
I Dädesjö kommer Ida Lejonqvist att arbeta som lärare i åk 1-3 under våren. Till
nästa läsår planerar vi att göra en ny organisation beroende på att antalet barn i
förskoleklass blir så få. På sikt ökar dock barnkullarna där igen och 2022 ska en
ny kombinerad förskola och skola stå klar.

Skolgården har fått nya lekredskap under sommaren och hösten. Det han anlagts
en multiarena med basketkorgar och ett utegym, nya pingisbord, lekställning och
sittgrupper. Fotbollsplanen har dränerats och belagts med grus så att vatten inte
samlas där. Vi har helt enkelt fått en ”roligare” skolgård som inbjuder till fler
aktiviteter på rasterna. Multiarenan är mycket populär hos mellanstadiebarnen.

Vi har fått mycket klagomål på skolmaten de senaste åren. Eleverna har framfört
synpunkter på matsedeln och att det serveras för mycket vegetariska rätter..
Måltidorganisationen satsar på mer klimatsmart skolmat och det är av miljö- och
klimatskäl nödvändigt att gå över till mer vegetariska rätter. Elevrådet har haft
flera möten med köksansvariga och eleverna upplever nu att deras synpunkter
har tagits på allvar och att det blivit en förbättring. Nya ljusare och lättare
matsalsmöbler har köpts in och snart får vi även en ny serveringsdisk som gör att
arbetsmiljön och trivseln i skolmatsalen förbättras avsevärt.

Vi är naturligtvis glada för detta men jobbar vidare för att få Växjö kommun och
Vidingehem att satsa på nya och moderna lokaler, särskilt i slöjd och kemi, men
även för förskoleklass, fritidshemmet och lågstadiet.
En lokalutredning har genomförts som ännu inte är offentlig. Den måste ta
hänsyn till att det väntas större elevkullar bland de yngsta barnen de närmaste
åren. När den nya förskolan blir färdig 2022 frigörs också lokaler som nu
används av förskolan ”Tigern”

Vår personal har gjort ett fantastiskt arbete för att elevernas måluppfyllelse ska
förbättras under året. Vi fortsätter utvecklingsarbetet kring språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt och trygghet och studiero. Utvecklingen är
positiv men det finns fortfarande stora utmaningar. Vår målsättning är att
elevhälsoarbetet ska ha en mer förebyggande inriktning. Här ingår bl.a. bättre
anpassningar i undervisningen och ett lågaffektivt bemötande. All personal har
därför genomgått en bemötandeutbildning under hösten.

Skolvalet förändras för de barn och elever som ska börja förskoleklass och
årskurs 7 fr o m höstterminen 2020. Hänvisningsområdena försvinner och
alla vårdnadshavare ska göra ett skolval. Placeringarna kommer i första hand
att ske efter önskat val och därefter syskonförtur och relativ närhet. Rätten till
skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än
skolskjutsskolan.

Vi önskar nu både personal och elever ett härligt jullov efter allt gott arbete. Vi
hoppas att ni får tid att umgås med familj och vänner och möjlighet att samla nya
krafter tills vi startar på nytt i januari.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar
Mats Wahlsten och Andreas Johannesson

