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Välkomna till läsåret 2018-2019!
Vad fort det har gått! Snart är halva läsåret bakom oss. Jag tror
att det är många med mig som ser fram emot vintern. Alla tycker
inte om kyla men med lite kallare väder och förhoppningsvis snö
blir det lättare att gå ut och ta tillvara på dagsljuset som finns. I
mörka tider är det viktigt att ta tillvara på ljuset för att se allt det
positiva i tillvaron- ur flera aspekter.
I år kommer vi ha en gemensam Vinteravslutning utomhus på
kvällen 20/12. Vi väljer att avsluta terminens arbete tillsammans alla elever, personal och föräldrar på hela skolan för att vi ser ett
värde med att vi alla möts. Alla elever kommer bidra med sång.
Inbjudan kommer!
Vi fortsätter arbetet med att öka elevernas lärande genom
aktivitet, delaktighet och grupplärande.
Josephine och Pernilla- kommer gå kurs i Kooperativt lärande 2627/11 medan Sabine fortbildar sig i förskoleklassens uppdrag via
Mittuniversitetet. Den kursen har fokus på språk och
kommunikation och matematiska uttrycksformer.
Anders och Emil- kommer fördjupa sig inom Lågaffektivt
bemötande med Bo Hejlskov Elvén. Han har ett program
https://urskola.se/Produkter?q=NPF+podden som vänder sig
både till föräldrar och skolpersonal. Lyssna gärna!
Personal:
Vi välkomnar Britt-Marie Nilsson till oss som blir ny lärare i år 3 i
januari. Hon har arbetar idag på Galaxskolan.
Övrig information:
Du kan nu välja att aktivera SMS-tjänst i Dexter. Se tidigare info.
Skolinspektionens enkät till förskoleklassens föräldrar pågår till
30/11. I klass 5 svarade 40% av er föräldrar på enkäten- visst
svarar fler av er i förskoleklass!
Förskoleklassen ska bli vattenvana under 10 veckor framöver.
Målet är att på sikt öka simkunnigheten- både för att nå målen i
idrott men framför allt för att det är en livsviktig kunskap!

Kommande datum:
Föräldrasamråd 27/11
Elevråd 7/12
Avslutning 20/12
Lov 21/12-7/1
Vårterminen startar 8/1

Om du vill, kan du följa oss på
sociala medier
Facebook: Odensalaskola
Instagram: odensalafritids
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Erika Björklund, rektor
Vad är lärande och vad är kunskap? Vad är viktigt för våra barn/elever att lära sig?
I Läroplanens kapitel 1 står det så här:
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är
viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga
utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på
att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

