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INFO till hemmen 21 december 2018
Vår tillbakaflytt till Kämpetorpsskolan känns inte längre avlägsen, ”bara” ett
år kvar. För våra elever kan det förstås kännas lång tid. Våra lågstadieelever
har aldrig ens gått i gamla Kämpetorpsskolan liksom flera av våra
medarbetare.
Jag vet att när vår bitr. rektor Linda gått runt i några klasser och visat bilder
på nya Kämpetorp så blir barnen lyriska. I februari kommer 5:orna att
besöka skolan.
Vi längtar alla att få komma tillsammans till vår egen skola som ska bli den
bästa skolan för era barn och våra elever.
Våra elever i åk 6 har lyckats väl på de första nationella proven nu i höst. Vi
kommer att fortsätta vara med i Stockholmsprovet i matematik åk 2 o 5 (det
är frivilligt för skolorna) så vi kan följa upp elevernas kunskaper på flera
sätt. Prov är en vägvisare men det viktiga arbetet sker dagligen i
undervisningen.
Vi har utvecklat vår rastverksamhet med skolgårdslekar för alla. Fritids har
startat ”måndagskul” för gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna.
Våra Friends-elever bidrar med bra och konstruktiva förslag kring att
förbättra trygghet och Vi-känsla. Vårt elevråd är också en viktig länk till
elevernas upplevelse hur vi ska ha det här i skolan.
Vi har också några delar som vi behöver jobba tillsammans kring vi personal
och ni föräldrar. Läs gärna brevet om buss 161X.
Nästa år har vi ett nytt avtal kring IT utrustning och vi kommer att byta ut
våra datorer till ett förhoppningsvis bättre system och modernare produkter.
Skolplattformen ska bli mer funktionsduglig och så småningom ska
kommunikationen med er vårdnadshavare ske där kring flera delar som
planering och bedömning, frånvaro och veckobrev. Det kommer vi att
återkomma till under våren.
Eleverna börjar torsdagen 10 januari enligt schema.
Tack till er vårdnadshavare för denna termin och jag önskar er alla
En riktigt God Jul o Gott Nytt År
Birthe Ahl Källqvist, rektor
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