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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Vårterminen har nu kommit igång, och med den även förkylningar och influensatider. Vi
försöker i så stor utsträckning som möjligt lösa ev vikariebehov med personal som redan
finns på skolan och som därför redan är känd av eleverna. Då och då får även
skolledningen nöjet att undervisa igen :)
På baksidan av detta nyhetsbrev hittar ni information från Skolinspektionen inför deras
regelbundna tillsynsbesök i början av februari.
Matsalen
Matsalen målades om under sommaren och har nu fått sig
en efterlängtad uppfräschning med nya bord och stolar. Den
som är nostalgiskt lagd kommer säkert sakna de orange
stolarna ...
Skolgården
Till våren fortsätter vi arbetet med skolgården enligt den plan som tagits fram
tillsammans med elever. Gröna skolgårdar bidrar till projektet. Nästa steg är att
förbereda en grillplats för förskola och skola!
På skolans framsida fortsätter fastighetsförvaltaren Hemsö arbetet med att få fontänen i
fungerande skick igen. Vi hoppas att alla arbeten i parken snart är klara och att vi kan se
fram emot en vår utan grävmaskiner och byggstaket …
Som de flesta säkert redan sett så har det monterats bommar i parken för att minska
biltrafiken i området. Enligt fastighetsförvaltaren kommer inte bommarna att börja
användas förrän det ordnats särskilda platser för lämning och hämtning av barn.
Internationell buffé
Onsdagen den 31 januari firar vi vårt skyddshelgon Sankt Thomas av
Aquino, och kommer därför att anordna vår årliga internationella buffé för
att fira denna dag. Alla familjer inbjudes härmed att tillaga och ta med en
maträtt (ej dessert) från sina respektive länder för 4-5 personer. Mer
information fås genom klasslärare och finns också uppsatt på anslag på
skolan. Buffén brukar vara ett uppskattat inslag under året, och vi tackar för
ert engagemang som gör det möjligt!
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Information till vårdnadshavare angående tillsynsbesök 6-8 februari
Det är nu dags för Skolinspektionens regelbundna tillsyn som omfattar alla fristående
skolor i Lunds kommun.
Vad innebär tillsyn?
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att
den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Detta kallas
regelbunden tillsyn. Både kommunala och fristående skolor ingår i tillsynen. Målet är att
bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.
Hur görs tillsynen?
Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla kommunala skolors
kunskapsresultat, vad tidigare tillsynsbesök har visat och om det finns anmälningar mot
skolorna. Vi tittar också på resultaten från en enkät som vi gjorde förra terminen med ett
antal elever, föräldrar och lärare i skolorna. Utifrån detta väljer vi ut de kommunala
skolor som vi ska besöka.
Vi besöker också alla fristående skolor eftersom insynen är mindre där jämfört med det
offentliga skolväsendet.
Tillsynen utformas utifrån en bedömning av situationen på skolan. Vi gör bland annat
lektionsbesök och intervjuar rektor, lärare och annan personal. Vi brukar också vilja
intervjua elever.
Hur går elevintervjuerna till?
De elever som ska bli intervjuade får veta det i förväg av rektor. Det behövs inga
särskilda förberedelser och det är frivilligt att delta. Om du som vårdnadshavare inte
tycker att barnet ska delta bör du säga det till skolans personal.
Vad händer sedan?
När tillsynen är klar fattar Skolinspektionen ett beslut, som kommer att finnas på
Skolinspektionens webbplats, på www.skolinspektionen.se/beslut. I beslutet redogör
Skolinspektionen för de eventuella brister som finns i skolan och som de ansvariga för
skolan måste rätta till.
Mer information om regelbunden tillsyn
På den här hemsidan finns information om Skolinspektionen och om elevers rättigheter i
skolan: elev.skolinspektionen.se
Det finns också information på webbplatsen www.skolinspektionen.se Klicka på fliken
”Inspektion” och sedan ”Regelbunden tillsyn” eller via direktlänken
www.skolinspektionen.se/tillsyn

