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Till vårdnadshavare och andra intresserade
När jag skriver detta har vi endast en skoldag kvar på höstterminen. Det känns nästan ofattbart att jag
redan imorgon kommer att stå på teatern i BCJF och hälsa er alla God Jul. Terminen har varit intensiv
och full med utmaningar. Det som har varit mest spännande för min del har varit mötet med åk 4 och 5
med allt vad det inneburit. Jag glömmer aldrig när jag skulle hjälpa Klas och hoppade in en stund i åk
4 och hade högläsning. I berättelsen fanns en orm och efter några meningar avbröt jag för att höra om
någon sett en orm? Tjugoen ivriga händer började vifta och ville berätta om sina erfarenheter, det tog
mig 45 minuter innan alla var nöjda och jag kunde fortsätta läsa. Jag blev helt tagen av deras
berättarglädje och entusiasm, hur behåller vi den genom åren? Något att fundera över…
Det har i a f fungerat över alla förväntningar och det beror naturligtvis på Klas och Karin som är två
helt fantastiska pedagoger som har samma synsätt på eleven och kunskap som vi övriga. Något som
visade sig vara lite svårare denna termin var att vi nu har skolan i två olika lokaler. Ur elevperspektivet
anser vi och eleverna att det fungerat bra, men för personalen har det varit jobbigt med förflyttningar.
Det blir stressigt och många saker att bära mellan lokalerna, men det fungerar. Våra planer på att
bygga en skola fortskrider och två till tre terminer till ska vi nog orka med.
Det har varit många kurser och konferenser under hösten och senast var jag på Skolinspektionen som
ville berätta, utifrån deras inspektioner, vilka faktorer som är viktiga på framgångsrika skolor. Det var
två saker som de ville lyfta och det var lärarna och rektorerna. Lärarnas kompetens, närvaro i
klassrummet och deras höga förväntningar på elevens kunskapsutveckling är viktiga
framgångsfaktorer för eleverna. Jag känner mig privilegierad som har personal med dessa egenskaper
och jag kan inte nog understryka hur duktiga och engagerade alla är. När det gäller mitt eget ledarskap
så känner jag att jag varit lite splittrad i slutet av terminen och jag ser en del förbättringspunkter som
har sin grund i att tiden inte riktigt räckt till. Jag känner mig dock mycket trygg då personalen är
mycket professionell.
Det är mycket som hänt i slutet av terminen där Julmarknaden måste ses som den mest uppskattade
aktiviteten. Den blev en fullständig succé ur flera perspektiv. Många elever tyckte att det var ”den
roligaste dagen” och det märktes även med tanke på deras insatser. Allt flöt på och alla gjorde sina
arbetsuppgifter över förväntan, det var verkligen roligt att se hur de uppskattade dagen. Denna dag
hade dock inte gått att genomföra utan alla föräldrars hjälp. Ni har lånat ut saker, pysslat, bakat, köpt
eller skänkt lotterivinster m m, ni har varit helt fantastiska. Med er hjälp drog julmarknaden in
osannolika 46 000 kr som oavkortat gått in på elevernas klasskassa öronmärkta för deras resor.
Jag vill passa på att påminna om att vi fortfarande har saker på skolan för avhämtning,
t ex grytor och vädringsställningar.
De flesta klasser har gjort flera besök på olika utställningar och till våren väntar flera intressanta
besök. Bl a ska vi besöka Tom Titt och åk 6-9 ska få möjlighet att åka på en skidresa, troligtvis till
Kungsberget.
Imorgon hoppas jag att ni har möjlighet att dela en magisk stund med oss när vi har vår avslutning på
teatern på BCJF. Vi träffas 18:00 och kommer att hålla på ca: 1 timme. Deltagande för eleverna är
obligatoriskt.
Varmt välkomna!
Er rektor/ Marie

