JUNI 2014

Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Under den gånga läsåret har vi firat 20-årsjubileum. Vi vill så här i slutet
av läsåret särskilt tacka alla dem som gjort det möjligt. Hit räknar vi
också alla barn, elever, föräldrar och personal som på olika sätt under
året bidragit till den färgrika verksamhet vi har idag!
Skolavslutning
Alla är välkomna till skolavslutningen i S:t Thomas kyrka fredagen den 13 juni kl.10.00–11.00.
Tänk på att vi inleder med tystnad och var därför på plats en liten stund innan.
Förskolan
Som vi har informerat om tidigare på förskolan så pågår för närvarande rekryteringen av fler
förskollärare. Antalet nya tjänster är förstås beroende av antalet barn till hösten, men i nuläget
planerar vi för tre nya förskollärartjänster.
Enkäter
Under våren har vi genomfört en föräldraenkät på förskolan, F-2 respektive åk 3-5. Resultatet
håller nu på att sammanställas och kommer gås igenom med personalen under
utvecklingsdagarna i augusti. En sammanställning över de viktigaste punkterna och eventuella
åtgärder kommer sedan att presenteras under hösten.
Skolmat
Enligt terminens elevenkät är nu betydligt fler av eleverna positiva till skolmaten. Av elevernas
svar framgår också att av de som är inte är nöjda vill flera få ta mer mat! Vi kommer givetvis
att se över detta! Vi har själva upplevt en förbättring med mer vällagad mat än tidigare sedan
maten tillagas på Killebäckskolan i Södra Sandby. Elevrådet har uttryckt önskemålet att få en
mjölkmaskin till matsalen som vi nu äntligen har fått! Detta uppskattas särskilt av de elever
som vill ha sin mjölk lite extra kall …
Musik- och teaterverksamheten
Det är många elever och klasser som genom åren har fått möjlighet
att sätta upp musikaler och teaterstycken på vår skola. Det är ett
engagerande men också intensivt arbetssätt som övar eleverna på
flera områden som självförtroende, inlevelse, trygghet och samarbete. Det är också ett mycket
arbetskrävande undervisningssätt och hade inte varit möjligt utan de elever och pedagoger
som satsar och ser möjligheterna med detta. Ett särskilt tack till dem som på något sätt har
medverkat för att göra detta möjligt. Vi ser fram emot fler spännande premiärer framöver!
Skolinspektionen
Under maj månad genomförde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn på vår skola. Deras
helhetsbedömning ger en positiv bild av skolan med goda kunskapsresultat, god trygghet och
med ett genomgående värdegrundsarbete. De pekade också på ett par utvecklingsområden
där vi redan har påbörjat kvalitetsarbetet tillsammans med personalen. Deras beslut samt
informationsbrev, daterade den 11 juni, skickas ut som bilaga till detta nyhetsbrev via mail.

Samarbete med katolska skolor
13-15 augusti kommer personalen att ha gemensamma utvecklingsdagar tillsammans med de
katolska skolorna i Göteborg och Stockholm.
Skolfotografering
Nästa läsår är fotograferingen av barn och elever planerad till 8-9 september.
Personalfotograferingen äger rum den 18 augusti.
Klasslärare läsåret 2014-2015
Planerna inför nästa läsår ser ut på följande sätt vad gäller huvudansvariga
klasslärare:
Förskoleklassen
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5-6
Åk 7 & 8
Åk 9

Julka Vuletic
Ingela Zimmer
Emma Sandler
Carolina Lewin (fd Svantesson)
Lotta Modéer
Karl Steen
Stina Nylén
Marie-Elen Osbeck & Marita Grandjean

Läsårstider 2014-2015
För eleverna börjar nästa termin tisdagen den 19 augusti kl. 10.00 i skolans aula. Uppgifter om
läsårstider återfinns även på skolans hemsida och kommer också att finnas med i nästa
skolkatalog som förbereds under sommaren och sedan kommer ut i september månad.
Höstterminen 2014: tisdag 19 augusti – torsdag 18 december
Lovdagar
27–31 oktober
19 december (kompledigt för Öppet hus)

Studiedagar (eleverna lediga)
3 november
8 december

Vårterminen 2015: torsdag 8 januari – fredag 12 juni
Lovdagar
16-20 februari
30 mars – 6 april
15 maj

Studiedagar (eleverna lediga)
23 februari
7 april

Med hopp om ett skönt sommarlov!
Mattias Borg

Camilla Blennerup

Rektor/Förskolechef

Bitr. rektor/förskolechef
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