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Hejsan!
Vill börja med att tacka alla fantastiska föräldrar som offrade en lördagsförmiddag för att hjälpa oss
storstäda våra lokaler. Det kändes underbart att komma till skolan i måndags och mötas av doften av
rengöringsmedel! Många föräldrar har även skänkt saker till julmarknaden och några har anmält att
komma och hjälpa till med packning, pyssel och annat. Ert engagemang är ovärderligt för oss och era
barn. Vi tackar ödmjukast för ert stöd.
Det har hänt en del sedan jag skrev senast och ni kan läsa om flera av dem på vår hemsida. Något
som verkligen har blivit en succé är språkundervisningen för de yngre eleverna. Eleverna i åk 4 och 5
har nu läst spanska under en tid och det känns som det älskar det. De befinner sig i en ålder då de är
mycket mottagliga för språkundervisning och det känns roligt att de får läsa både spanska och
franska. Undervisningen i franska sker nästa termin.
Åk 9 har arbetat med försäljning av olika produkter för att få ihop pengar till Polenresan. De hade en
loppis vid Humlan där de under några timmar lyckades få ihop över 7 000 kronor. Stort tack till alla
som kom och fikade och handlade.
Personalen har varit iväg på en hel del kompetensutveckling denna termin. Samtliga lärare som
undervisar i matematik har varit på gemensam utbildning kring laborativa metoder. L ena och Sara
arbetar nu med att färdigställa undervisningsmaterial som alla elever kommer att ha tillgång till. Vår
satsning på matematiken fortsätter.
En del av denna satsning är att vi beslutat att utöka personalstyrkan med minst 80 % till våren. Jenny
kommer tillbaka efter sin föräldraledighet och vi kommer att erbjuda Morten en tillsvidare tjänst på
80 %. Denna extra resurstid kommer att läggas där vi anser att det behövs, främst då i matematik
och engelska men även att lägga in dubbla lärare under fler pass.
Kommande läsår införs många nya bestämmelser som berör vår verksamhet. Det handlar om ny
skollag (Lgr 11) samt nya läro- och kursplaner för såväl grund-, sär- som förskola. I våras var jag på en
första konferens och för ett par veckor sedan var jag och Lovisa på konferens nummer två. Nu börjar
arbetet med att förankra allt bland personal och så småningom bland elever och föräldrar. Jag
återkommer efter hand med information om de viktigaste förändringarna. Det finns en utmärkt
informationsportal på www.skolverket.se för den som är nyfiken.
Vill redan nu nämna att de nationella proven i åk 3 fortsätter, medan de om tidigare genomfördes i
åk 5 flyttas till åk 6. Det betyder att detta läsår blir det inga nationella prov i vare sig åk 5 eller 6.
Däremot har vi köpt in en del andra testmateriel som kommer att genomföras i vissa årskurser.
Entreprenörskap är något som funnits med i de flesta skolor sedan länge. Nu blir det tydligare i både
läroplan och skollag att vi ska arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan. Jag och Maria var på en
konferens angående detta förra veckan och vi kan bara konstatera att vi redan arbetar på detta sätt.
Jag skulle vilja säga att hela Håbo Kommun har kommit mycket långt och att man under flera år
satsat på entreprenörskap i skolan.

Jag skulle vilja beröra ett par saker angående idrotten. De flesta elever vet nu att de kan få låna
kläder från skolan om de glömt att ta med. Vi har dock ett problem och det är att det tar lite för lång
tid att tvätta och ta tillbaka kläderna till skolan. Vi har köpt in ca: 15 uppsättningar och idag hade vi
bara två set i lager. Vi vill be er om att undersöka om ni har några kläder hemma? Vi har tyvärr inga
skor att låna ut och idrottslärarna vill uppmärksamma er på att skor är obligatoriska på idrotten, det
är en säkerhetsfråga. Generellt har vi mycket hög närvaro på idrotten men vi kan ibland uppleva att
elever inte deltar då de har lite huvudvärk eller är lite förkylda. Vi ser gärna att barnen ändå byter
om och deltar i den grad de orkar.
Vi tog tillsammans med föräldrarådet beslutet att inte ha något ”Öppet hus” under höstterminen. Vi
har väldigt många barn i vår kö och det känns lite onödigt att bjuda in barn som ändå inte kommer
att erbjudas plats. Vi har istället gått ut med en förfrågan till dem som är bland de 30 första i vår kö.
De som är intresserade av en plats kommer att bjudas in till ett informationsmöte i januari. Har ni
syskon som är intresserade att börja hos oss i åk 4 ht-2011 och inte har fått en förfrågan angående
detta så kontakta mig snarast.
I veckan blev årets betygsstatistik offentlig på Skolverkets hemsida. Niorna som tog sin examen i
våras hade ett meritvärde på smått fantastiska 255,5 (riket 208,8)och vi är oerhört stolta över dessa
elever. Flera elever i denna grupp hade ett rätt jobbigt utgångsläge. De flesta hade dock redan från
början en hög motivationsfaktor och vi och deras föräldrar hade höga förväntningar på ett bra
resultat. En viktig del i elevernas framgång är naturligtvis våra kompetenta lärare som ibland ”vände
ut och in” på sig själva för att hjälpa eleverna att nå målen. Det krävdes mycket hårt arbete från alla
håll för att nå ett så högt meritvärde men denna grupp visade att allt är möjligt. Man får dock inte
glömma att vi endast har en åk 9 varje år och därför blir det inte helt rättvist att jämföra med en stor
skola. Skulle vi ha en eller två elever som inte når målen så skulle det naturligtvis påverka resultatet
väldigt mycket. Det blir en riktig utmaning för årets åk 9 att nå detta resultat men jag är säker på att
de kommer att försöka.
Slutligen vill jag berätta att vi nu har en pedagog/coach från Skolcoacherna på uppdrag hos oss. Hon
heter Malin har bl a arbetat för stiftelsen Friends under sex år och har en lång erfarenhet att arbeta
med både barn och vuxna. Hennes uppdrag hos oss är först och främst att implementera vår
likabehandlingsplan hos eleverna. Detta kommer att ske genom livskunskap/forumspel och drama i
hel och halvklass. Malin träffar alla klasser varje vecka fram till jullovet och ordinarie personal är med
på lektionerna.
Nu är det inte långt kvar till vår efterlängtade julmarknad. Personal, främst Kicki och Maria, elever
och föräldrar har lagt ned massor av jobb för att kunna genomföra marknaden. Den genererar ett
viktigt tillskott i elevernas reskassor och därför hoppas jag att ni bjuder in alla ni känner till denna
dag. Behöver ni affischer att sätta upp på era arbetsplatser så kan ni kontakta Kicki så ordnar hon
det. Varmt välkomna!
Många varma hälsningar
Marie Tulesjö med personal

