Terminen som gått – och framtiden
för Potentia Education

Det krävdes ett par år av förberedelser innan vi kunde starta upp vår efterlängtade skola och det
kändes som en evighet innan vi fick ha vårt första upprop i höstas. Nu har vi redan kommit fram till
PE:s första terminsavslutning och det känns faktiskt svårt att förstå att vi varit igång en hel termin.
Viktiga händelser
•

Denna första termin har varit intensiv och vi har hunnit med många roliga och utvecklande
aktiviteter. De två första veckorna ägnade vi åt att lära känna varandra, bl a arbetade vi med
samarbetsövningar både på skolan och vid Kvarnkojan. Dessa veckor var viktiga och
uppskattades av elever och personal .

•

Därefter följde några veckor med ganska många skrivuppgifter och diagnoser för att
personalen skulle kunna få en bild av var eleverna befann sig i sin kunskapsutveckling. Vi
planerade in utvecklingssamtalen ganska tidigt på terminen för att få möjlighet att så snabbt
som möjligt sätta upp mål för varje elev tillsammans med vårdnadshavare.

•

I september hade vi en helt fantastisk idrottsdag som våra duktiga lärare, Sara och Jenny,
planerade. Det var ett stort engagemang från samtliga elever och de flesta var överens om
att detta var den bästa idrottsdag som de någonsin haft.

•

Vi har gjort flera inspirerande resor till olika museum i Stockholm. Niorna besökte även
Gymnasiemässan i Älvsjö. Samtliga elever har följt uppsatta regler och visat ett stort intresse
och ställt relevanta frågor under de olika besöken, det har varit ett nöje att som vuxen få
vara med på studiebesöken!

•

Terminens höjdpunkt var julmarknaden. Det är viktigt att ha en aktivitet där alla kan känna
sig delaktiga och här fick alla vara med. Det bildades en julmarknadsgrupp med föräldrar och
personal och dessa drog upp riktlinjerna för julmarknaden. Eleverna arbetade med
tillverkning och bakning under hela terminen. Skolan bjöd in till en pysseldag och även om
det var söndag så deltog ett 70‐tal elever, föräldrar och syskon. Själva julmarknaden blev en
succé och vi hade aldrig kunnat drömma om att det skulle komma så mycket folk. Eleverna
hade en obligatorisk skoldag, vilket var tur för all arbetskraft behövdes. Dessutom var all
personal och många föräldrar med under hela dagen. De som inte hade möjlighet att delta
denna dag hade hjälpt till med bakning och sponsring av priser till vårt fantastiska lotteri.
Under fyra timmar drog julmarknaden in 34 000 kronor till elevernas resor! Vi hoppas att vi
kan ha en ännu bättre julmarknad nästa år, så boka 1:a advent redan nu.

•

Vi har haft vårt första Luciatåg. Eleverna hade inte hunnit öva så mycket men lyckades ändå
bjuda oss åskådare på en helt underbar stund. Vårt Luciatåg lussade även för lunchgästerna
på Richard´s vilket var uppskattat.

•

Andra viktiga saker som hänt är att vi fått 40 000 kr från Statens Kulturråd för att utveckla
kulturarbetet på skolan. Francesco Kovács, som efter andra världskrigets slut fängslades och
fördes till fångläger i Gulag, föreläste för våra åk 9 elever. Det var en stund som eleverna inte
kommer att glömma i första taget. Vi har även startat upp ett föräldraråd och elevstyrelsen
har kommit igång med två elevrepresentanter från varje klass, de kommer att träffas i sin
grupp varannan vecka och delta på lärarkonferensen en gång i månaden.

Förbättringsområden
•

Tekniskt har vi haft lite problem med vår kommunikation gentemot hemmen. Vi hade
svårigheter med att få igång vår e‐mail och det verkar som vissa mail fortfarande inte går
fram vid sällsynta fall. Vi håller på att åtgärda detta.

•

Vår hemsida har blivit bättre och mer informativ men långt ifrån hur vi vill ha den. Jag
kommer att försöka utveckla den ytterligare under julhelgen så att det blir lättare att hämta
information.

•

Vi måste släppa lite på kontrollen och låta våra elever vara med mer i planering av
arbetsområden och arbetssätt. Det har känts viktigt att få en struktur och fyrkantighet i
verksamheten eftersom många elever uppfattat att de tidigare saknat ramar. Nu har vi
uppnått de målen och då måste vi bli mer flexibla i vårt tänk. Vi kommer att arbeta mer
tematiskt under våren.

•

Vi behöver snarast färdigställa vår likabehandlingsplan tillsammans med eleverna. Vi har varit
förskonade från mobbing men vi måste naturligtvis arbeta förebyggande för att behålla vår
goda stämning. Detta blir ett uppdrag som påbörjas direkt efter jul.

Det finns flera saker som vi kan bli bättre på och utveckla, men ovanstående är prioriterade.
Framtiden
• I nuläget är inget beslutat om våra framtida lokaler. Vi vill helst inte bygga själva utan hellre
vara hyresgäster. När räntorna sköt i höjden tog vi beslutet att inte påbörja något bygge i
nuläget, vi skulle troligtvis heller inte få låna de 13 miljoner det kostar att bygga. Vi har flera
krokar ute och vi för diskussioner med olika aktörer om att bygga och hyra ut åt oss. Vi har
idag en kö på ca: 900 barn varav ca: 130 är i ”aktuell” ålder.
•

Efter jul kommer Olivia, som idag undervisar tyska hos oss, att undervisa åk 6 och 7 i ämnet
engelska. Olivia är behörig lärare i ämnet och vi är mycket glada över att hon vill gå upp i tid
då min inte räcker till för skolledarskapet i nuläget. Jag kommer att finnas med som
extraresurs vid övergången och vid behov.

•

Under vårtterminen kommer Christina Lundin att erbjuda textilslöjd. Vi kommer även att
hyra hemkunskapssalen på Gransäter för att kunna erbjuda eleverna mer matlagning inom
ämnet hem och konsumentkunskap.

•

Vi kommer att arbeta med vårt tema som kommer att handla om kommunikation. Eleverna
kommer att få dansundervisning, filma, gå på teaterbesök och mycket, mycket mer.

Kalendarium
7 januari
8 januari
15 januari
21 januari
28 januari
29 januari

Personalen börjar vårterminen
Terminsstart för eleverna kl. 8:00
Information nya elever kl. 18:00‐20:00
Föräldraråd kl. 18:00
”Musik på slottet” Sthlm kl. 19:00‐20:30 åk 6‐7
”Musik på slottet” Sthlm kl. 19:00‐20:30 åk 8‐9

3 februari
5 februari
11 februari
16‐20 februari

Nationella prov svenska åk 9
Nationella prov svenska åk 9
”Forum för levande historia” åk 9
Sportlov

13 mars
16 mars
25 mars

Nationella prov engelska åk 9
Studiedag samtliga elever
Nationella prov engelska åk 9

6 ‐13 april
14‐23 april
23 april
30 april
27 april‐1 maj

Påsklov
PRAO åk 8
Nationella prov matematik åk 9
Lovdag
Studieresa för åk 9 i Polen

5 maj
22 maj

Nationella prov matematik åk 9
Lovdag

11 juni
17 juni

Skolavslutning elever
Personalen slutar

Kalendariet kommer fortlöpande att uppdateras.

Vi har blivit nominerade till Guldkompassen i kategorin ”Årets raket”, Maria Humla har blivit
nominerad till ”Årets lärare” och vår matleverantör Rickard´s har blivit nominerade till ”Årets
gastronomi‐entreprenör” . Det skulle naturligtvis betyda mycket för vår skola om ni vill gå in och
rösta, adressen är www.guldkompassen.nu , sprid gärna till alla ni känner!

Slutligen vill vi tacka för en helt fantastisk termin. Vi känner oss privilegierade som får gå till jobbet
varje dag och möta dessa underbara unga människor. Vi känner också att vi har föräldrarnas stöd och
det är lika viktigt eftersom samarbete skola – hem är en förutsättning för att vi ska lyckas även i
framtiden. Ni ska veta att alla era uppmuntrande ord och mail har betytt mycket, de ger oss mer
energi. Tack för ert förtroende!

God jul och ett Gott nytt år!
önskar

All personal på Potentia Education
Vid pennan:
Marie Tulesjö

