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Månaden som gått:
Nu är verkligen våren här med allt vad det innebär av grönska,
värme, utevistelser och roliga aktiviteter men framför allt en
massa spännande undervisning. Den sker inte bara i klassrummen men också på skolgården, i skogen, på Naturskolan
och på studiebesök.
Klass 3 har precis genomfört alla sina nationella prov och klass
6 har bara matematikdelen kvar. Eleverna har visat sina fina
kunskaper på ett utomordentligt sätt!
När vi utvärderade Stilbytardagen kom eleverna fram till att
den ska återkomma nästa år men att vi kan göra ännu fler
stationer med olika uppgifter för att lyfta fram värdet av
olikhet. Vår skolkurator och skolpsykolog genomför just nu
workshops i klass 4-6 kring diskrimineringsgrunderna och
rätten att få vara sig själv. Det är ett viktigt arbete som en
skola aldrig blir klar med.
Vi kommer tillsammans med Matenheten och två andra skolor
i kommunen ingå i ett samverkansprojekt kring att utveckla
bra måltider tillsammans med eleverna. Tanken är att vi
arbeta med Måltidsmodellens olika delar: God, integrerad,
trivsam, näringsriktig, hållbar och säker måltidskvalité. Att
skolmåltiden är viktig ser du också i våra regler till höger.
Eleverna i klass 6 kommer dessutom få delta i köket varsin dag
under våren. Syftet är att få arbeta praktiskt med målen i
hem-och konsumentkunskap men också att få en ökad
förståelse för arbetet som sker runt våra skolmåltider.
Vi har också inlett vårt samarbete kring ”Hållbart lärande 1-12
år” tillsammans med förskolans pedagoger. Samarbetet
kommer ske både mellan barn och mellan pedagoger för att få
till kontinuitet och progression i allas vårt lärande.
Månaden som kommer:
Under maj månad kommer både elevrådet och Skolrådet(fd.
Föräldrasamrådet) få ge respons på det Förväntningsdokument som just nu utarbetas på förvaltningen.
Personalen och jag kommer tillsammans under maj
intensifiera vårt arbete med att följa upp, utvärdera och
planera för ett riktigt bra läsår 2019-2020.

Kommande datum:
Måltidsråd 3/5
Skolsamråd 7/5
Elevråd 16/5
Sommaravslutning 12/6
Studiedag(fritids stängt)14/6
Om du vill kan du följa oss på sociala
medier:
Facebook: Odensalaskola
Instagram: odensalafritids
Hemsida:
https://www.sigtuna.se/sv/Barn-Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Ode
nsala-skola/

Med önskan om en riktigt skön maj! Erika
Lära på många olika sätt!
Det märks hur viktigt det är med variation i undervisningen. Ibland är det skönt att sitta vid sitt
bord i klassrummet och bygga på sina kunskaper en bit i taget. Men ibland är det härligt att
kasta sig ut i ett lärande som inte är så linjärt och förutbestämt. Eleverna behöver få uppleva
att de också lär sig i ett ”görande”, med kroppen som verktyg och att klassrummets gränser
kan sprängas. Det blir oftast ett annat engagemang när de får hjälpa fiskarna i Lövstaån eller
göra ett hotell åt bina. Eller när de med hjälp av Kulturskolans dans, sång och teater lär sig om
Vikingatiden. Det måste finnas en mix i skolan mellan teori och praktik och mellan de
kunskaper som vi kommer ha nytta av sedan och av de kunskaper som är meningsfulla här och
nu. Barnen behöver både- och!

