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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Tack för alla insatser under terminen som gått, och ett
alldeles särskilt tack till alla för det fina firandet av vårt 20årsjubileum!

Julavslutning 20 december
Som vanligt har vi vår skolavslutning i S:t Thomas kyrka, Stora Tomegatan 15 i Lund.
Alla som vill är välkomna. Avslutningen börjar kl. 10.00, men tänk på att vara på plats
en liten stund innan.

Föräldramöte på förskolan
Härmed inbjuds alla föräldrar på förskolan till ett föräldramöte onsdagen den 29 januari
kl.18.00. Då kommer vi bland annat presentera den enkät som kommer genomföras på
förskolan. Välkomna!

Ny hemsida
Hoppas att ni har fått nytta av vår nya hemsida. Där hittar ni viktig
information, dokument och blanketter. Ett särskilt tack till den förälder
som lagt ner så mycket arbete och tid!

Nya riktlinjer för skriftliga omdömen
Ingen har väl kunnat undgå att den svenska skolan är inne i en period av förändring där
olika politiska beslut ska genomföras, gärna så snabbt som möjligt! En av nyheterna
under detta läsår gäller de s.k. individuella utvecklingsplanerna.
Riksdagen fattade under hösten beslutet att
individuella utvecklingsplaner, IUP, endast ska skrivas
en gång per år för elever som inte får betyg och att
kravet på individuella utvecklingsplaner helt tas bort
för de elever som får betyg. Tanken med beslutet är
att minska dokumentationskravet för lärarna.
Alla elever ska även fortsättningsvis ha ett
utvecklingssamtal per termin. För elever som inte får
betyg (årskurserna F-5) ska en skriftlig individuell
utvecklingsplan upprättas en gång per läsår och
lämnas ut vid ett av utvecklingssamtalen. För detta
ändamål har Skolverket tagit fram mallar för
utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

Vårterminen 2014


8 januari – 13 juni
Lovdagar
14 februari (kompledigt för Öppet hus)
17-21 februari
14-17 april
30 maj
Studiedagar
24 februari
11 april
22 april

Vi har valt att använda oss av dessa mallar framöver. Det innebär att skolans
användande av IUP-verktyget Unikum troligtvis kommer att avvecklas. Unikum har också
under hösten haft en del tekniska problem och vi hoppas att de nya riktlinjerna ger oss
möjlighet att ännu mera sätta samtalet om elevernas utvecklingsmöjligheter i fokus.

Skolkatalogen
Av olika anledningar har skolkatalogen inte kommit ut denna termin. För er som har
väntat kan jag meddela att den kommer ut i januari när alla är tillbaka efter jullovet!
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