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Hej
Jag har tidigare informerat er om att
fredagen den 26 januari aktiverades Stora
skolans utrymningslarm p.g.a.
rökutveckling i personalköket.
Utrymningen av Stora skolan sköttes
exemplariskt av elever och personal.
Självklart har vi i skolan utvärderat
rutinerna och förfinat dessa ytterligare efter
incidenten. Då vi har tre byggnader är
rutinen vid larm i en byggnad att elever
och personal i de två övriga byggnaderna
stannar inomhus. Detta för att skapa
kontroll på situationen samt att minimera
antalet elever ute på skolgården. Vi
genomför utrymningsövningar en gång
varje termin, nästa övning sker i mars.
Lärarassistenter
Den 8:e januari välkomnade vi Helena
Eriksson och Andrea Erlandsson till
tjänsterna som lärarassistenter på
Eriksskolan. Tjänsterna ingår i ett ettårigt
projekt för att minska lärares
arbetsbelastning gällande administration.
Några av er har kanske redan varit i
kontakt med Helena och Andrea då de
ansvarar för att rapportera och följa upp
elevernas närvaro/frånvaro.
Frånvaro & närvaro
Frånvaron i Skola24 ska rapporteras varje
dag eleven är frånvarande. Ring tel: 0515777 601 senast kl. 08.00 för att vara säker
på att vi i skolan får informationen i rätt
tid. I det förebyggande arbetet kring
elevers skolgång följer elevhälsoteamet
upp elevernas närvaro och frånvaro. Har
ditt barn mer än 15 procents frånvaro
kommer klasslärare ta kontakt med er för

att höra vad det kan bero på. Oftast är det
”bara” vanliga förkylningar men ibland
kan det finnas anledningar i skolan som
gör att en elev är hemma. Elever med mer
än 20 % frånvaro anmäls av klasslärare till
EHT som utreder och kartlägger orsaker
till frånvaron samt kallar till elevhälsomöte
med vårdnadshavare. Om elevens närvaro
inte ökar anmäls detta till Socialtjänsten.
Matteklubb
Eriksskolan startar nu en Matteklubb under
fritidstid. Matteklubben kommer att vara
på måndagar kl. 15.00-15.45, med start i
vecka 10. Klubben är öppen för samtliga
elever i åk 1-3. Här kommer vi att arbeta
för att utveckla elevernas intresse,
kunskaper och nyfikenhet kring
matematiken. Vill ditt barn vara med i
matteklubben anmäler du det till ditt barns
klasslärare. Ansvarig för klubben är
Mattias Gönczi.
Skridskor
Trots den stora variationen i vädret har vi
nu en fungerande isbana på skolan.
Förhoppningsvis håller minusgraderna i sig
så att isbanan finns kvar länge. Skolan har
några låneskridskor och hjälmar. Har ni
skridskor eller hjälmar hemma som ni kan
tänka er att skänka till skolan välkomnar vi
det gärna.
Påminner även om att det kan vara bra med
halsskydd, men det är inget krav.
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal sker för samtliga elever
på skolan under veckorna 5,6 och 7.
Utvecklingssamtal för eleverna i åk 1-3
sker två gånger/läsår. För eleverna i
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förskoleklass sker samtal en gång/läsår.
Samtalet dokumenteras i UNIKUM.
I UNIKUM sker även bedömningen av
elevernas kunskapsutveckling.
Bedömningar sker tre gånger varje läsår, i
slutet av oktober, mars och maj. När
bedömningen sker får du som
vårdnadshavare en notis om att ny
information finns i UNIKUM.
Fritidslistor
Under våren kommer vi att övergå till
digitala fritidslistor. Vi prövar först med
några klasser; 1C, 1D & 1E och utökar
sedan till samtliga klasser på skolan.
Skolråd
Nästa skolråd är tisdag 13 februari. Vi
träffas i personalrummet Stora skolan kl.
18.30-19.30.
Kalendarium februari & mars:
13/2
Skolråd
19/2-23/2
Sportlov
14/3
Lovlapp in Påsklovet
29/3
UNIKUM
30/3-6/4
Påsklov
Hälsningar
Ulrika med all personal
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