Månadsbrev augusti & september 2016 - Eriksskolan
Hej!
Välkomna till ett nytt och spännande läsår. Ett
läsår där vi i skolan fortsätter arbetet mot
skolans vision ”Alla elever ska lyckas”.
Under planeringsdagarna i augusti fick
pedagogerna inspiration i utomhuspedagogik
från Friluftsfrämjandet, detta kommer att
finnas med oss under hela terminen då vi
kommer att använda oss av vårt fantastiska
uterum för undervisning. Friluftsfrämjandet
kommer åter i januari för inspiration i
vintermiljö.
Resultat förra terminen
I juni kom de glädjande resultaten för skolan
gällande kunskaper och SKL:s mjuka
indikatorer. Skolan och era barn gör fantastiska
resultat. I nationella proven för åk 3 är 97,7%
av eleverna godkända i alla delprov i svenska
och 95,5% av eleverna är godkända i alla
delprov i matematik, vilket är bättre resultat än
tidigare år. I SKL:s mjuka indikatorer ökade
skolans resultat i samtliga frågor gällande
skola och i 14 av 15 frågor gällande
fritidshemmet.
Ordningsregler och Värdegrund
Under förra läsåret arbetade vi fram nya
ordningsregler och värdeord för vår
värdegrundssol. Både ordningsreglerna och
värdegrunden skickades hem vid skolstart.
Ägna gärna en stund att tillsammans med ditt
barn läsa igenom båda dokumenten, här i
skolan jobbar vi kontinuerligt med båda.
Trafik
Nu är Sverkerskolans förskoleklasser och åk 1
evakuerade till Hildur Ottelinskolan. Detta gör
att vi alla behöver hjälpas åt med att tänka
oss för i trafiken och hålla
hastighetsbegränsningen utanför skolorna,
både vid Eriksskolan och Hildur Ottelinskolan.
Framförallt på morgonen är det trångt och
rörigt. Det bästa är att parkera i närområdet
och gå den sista biten till skolan.
Skolråd
Vid läsårets första föräldramöte väljs
klassrepresentanter till skolrådet. Rådet är ett
viktigt forum för att öka delaktigheten för Er
föräldrar. Syftet är att skapa goda relationer

mellan skolan och hemmet med fokus på en
trygg skola där alla elever ska lyckas och
trivas. Skolrådet diskuterar skolrelaterade
frågor som ordningsregler, elevernas skolmiljö,
organisation och ekonomi. Varje klass behöver
en eller flera representanter. Protokollen från
skolrådet läggs ut på skolans hemsida. Läsårets
första skolråd sker tisdag 27 september.
Ny personal
Åsa Dalström är ny lärare i klass 3D och
Helena Ramberg är ny lärare i klass 3C samt
förstelärare på skolan. I åk 1, 2 och 3 kommer
Kerstin Roshed att arbeta som lärare och då
möjliggöra bl.a. halvklasslektioner. Amanda
Pousette är ny fritidspedagog i klass 2C. Ny
textilsslöjdslärare är Sigrid Olason. Vår
speciallärare Karin Österlund Ardhe arbetar
augusti månad ut och går sedan i pension.
Karin efterträds av Eva-Britt Norberg som just
nu arbetar i Sigtuna kommun. Eva- Britt börjar
arbeta 26:e september.
Allergi
Vi vill göra er alla uppmärksamma på att vi har
nötförbud i skolans samtliga lokaler och vid
utflykter.
Skola24 – Frånvaro
Frånvaron i Skola24 ska rapporteras varje dag
eleven är frånvarande.
Ring tel. 0515-777 601 senast kl. 08.00 för att
vara säker på att vi i skolan får informationen i
rätt tid.
Matsalen
Under sommaren har matsalens ytskikt
renoverats. Vi har fått en ljus och fin matsal!
Augusti och september
25 & 26/8
Fotografering för eleverna
14/9
Skoljoggen
27/9
Skolråd
30/9
Lovdag för eleverna, Fritids
öppet
Månadsbrevet kommer ca en gång varannan
månad och innehåller information till Er
vårdnadshavare med barn på Eriksskolan.
Hälsningar
Ulrika med personal
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