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Välkomna tillvårterminen 2019
Oj, det är redan dags för sportlov och fritids planerar för
fullt för ett aktivt lov, för de barn som har behov av
omsorg.
Vi har haft en intensiv månad full av lärande och
utveckling i många olika sammanhang. Elevrådet som jag
träffar, har i samarbete med klassråden hunnit revidera
skolans regler, kommit med förslag hur alla aktiviteter ska
vara tillgängliga för alla, föreslagit att skriva brev till
kommunen om att spola en is samt planerat en
stilbytardag(mer info kommer).
Lärarna bl.a. följt upp de elevledda utvecklingssamtalen
och utvärderat det ”omtag” vi gjort för att skapa
likvärdighet och hög kvalitet. Vi är i huvudsak nöjda men
kommer justera några saker inför hösten. Har du
synpunkter- får du gärna maila mig. Allt eftersom läggs
också de kommande pedagogiska planeringar på IST.

Kommande datum:
Elevråd 21/2
Matråd 8/3
Sportlov v.9
Föräldrasamråd 14/3

Om du vill kan du följa oss på
sociala medier:
Facebook: Odensalaskola
Instagram: odensalafritids

Vi håller på och ser över hur vi beviljar ledigheter för
eleverna. För att få ledigt mellan loven, är det viktigt att
barnet når målen, eftersom vi vet att den största faktorn
för att lyckas i skolan, är att vara här. Lärarna kommer i
huvudsak att ge uppgifter att ta igen i efterhand, under
studiestödstid eller hemma.
Inför nästa Föräldrasamråd kommer vi inventera era
erfarenheter och förslag för att utveckla vårt arbete med
introduktionen till skolan - vad har varit bra och vad kan
bli bättre? Tillsammans med förskolechefen Kamilla och
våra pedagoger har vi också inlett ett arbete kring
övergången mellan förskola och skola.
Jag önskar er alla en härlig sportlovsvecka!

Erika Björklund, rektor

Elevhälsans främjande arbete
Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stötta elevens
utveckling mot utbildningens mål. Sambandet mellan hälsa och lärande är i fokus och elevhälsan
är alltså kopplad till skolans uppdrag. Hos oss ingår rektor, speciallärare, skolsköterska, kurator
och skolpsykolog i elevhälsoteamet. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta hälsofrämjande och
förebyggande för att alla elever ska må bra och lära sig i skolan. Det innebär bl.a. att förebygga
och följa upp frånvaro, eftersom skolnärvaro är en friskfaktor, att genomföra en god
undervisning, att planera en verksamhet som är tillgänglig för alla elever oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet,
sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning.

