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Månaden som gått:
Stämningen är god på skolan, bland både elever och personal.
Jag tror vi alla känner att våren är på väg!
En viktigt fråga är att arbeta för att vår undervisning leder till
en hög måluppfyllelse för eleverna, både för fortsatta studier
men också för att kunna verka i vårt demokratiska samhälle.
Eftersom vi vet att hög närvaro ökar chanserna betydligt för
att lyckas, har lärarna ett uppdrag att följa upp elever med
hög frånvaro och komma tillrätta med den.
Som ni säkert vet är en ny byggnad planerad. Den ska
inrymma två klassrum, träslöjdsal och förhoppningsvis ett par
kök till hemkunskapsundervisningen. Troligtvis står den klar
sommaren 2021.
Vi har genomfört vår regelbundna brandtillsyn och den var
utan anmärkning.
Skolinspektionens enkät som genomfördes i höstas med
pedagogisk personal, elever i klass 5 och alla vårdnadshavare
på skolan visade att vi har en god jämn kvalité på skolan.
Enkäter kan både bekräfta något vi redan vet, som att
eleverna tycker att tryggheten är mycket god men att
studieron behöver öka. Eftersom vi delade den bilden har vi
gjort en mängd åtgärder och ser nu en positiv utveckling.
Enkäter kan också väcka nya frågor och synliggöra
utvecklingsområden som hur eleverna ska bli mer engagerade
i sitt lärande.
Nästa vecka är det dags för elever och vårdnadshavare i klass
3 och 5 att svara på Brukarenkäten som kommunen genomför
varje vår. Vi hoppas ni är många som tar er tid att svara!
Månaden som kommer:
Nu blir det en intensiv tid med både undervisning på skolan
och utanför skolan som naturskoleverksamhet, projekt
Lövstaån, Kulturskolan mm. Håll utkik i veckobreven!
Vi börjar också planera för nästa läsår, hur vi på bästa sätt ska
ta tillvara de resurser vi har och fortsätta vara en bra skola
som hela tiden utvecklas.
I klass 1 och klass 2 kan vi ta emot fler elever, hör du någon
som är nyfiken på Odensala, be dem kontakta mig!
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Påsklov 15-22/4
Sommaravslutning 12/6
Studiedag(fritids stängt)14/6

Om du vill kan du följa oss på
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verksamhet, om förälder inte väljer att säga upp platsen tidigare. Barn som går ut årskurs 3 avslutas
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