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Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Vi har precis inlett maj månad, och det har äntligen blivit vår! Vi har de tre senaste åren
vuxit som skola: från ca 125 elever läsåret 2015-2016 till ca 165 elever läsåret 20172018. Med barnen på förskolan innebär det att vi idag är knappt 200 barn. En av de
möjligheter som öppnats upp med ett ökat elevantal är att vi nu har en kurator på heltid
på skolan – en glädje för oss alla. Vi ser också över möjligheterna att förbättra lokaler
och andra områden som ska komma barn, elever och personal till del.
Ny lärplattform till läsåret 2018-2019
Med anledning av att vi har blivit fler elever på skolan har vi beslutat att använda en ny
lärplattform nästa läsår. Det innebär att det kommer bli lätt för er föräldrar att direkt i
mobilen kunna följa elevernas läxor, göra frånvaroanmälningar mm. För närvarande står
vårt val mellan InfoMentor och ytterligare en aktör på marknaden. Vår avsikt är förstås
att detta även kommer att främja arbetet för elever och lärare på skolan.
Öppet hus och 25-årsjubileum
Boka redan nu in lördagen 6 oktober för höstens Öppet hus.
I år firar vi dessutom 25 år sedan förskolan grundades 1993.
Vi har varit med om mycket under dessa år och kunnat följa
varandra både i sorg och i glädje. Vi hoppas att ni kan vara
med och dela denna dag med oss.
Informationsmöte blivande F-klass
Informationsmöte för föräldrar till den blivande F-klassen äger rum i skolans matsal
29 maj kl. 18.00-19.00. Barnen i den blivande F-klassen kommer sedan ha en
gemensam förmiddag på skolan skolan 31 maj kl. 9.00-12.00.
Familjedagar på förskolan & fritids
För er med barn på förskolan och fritids kommer det vara två familjedagar med picknick
nu i maj. Följande datum gäller:
- Förskolan 17 maj kl. 16.00-17.30
- Fritids 24 maj kl. 14.00-16.00
Plantering av körsbärsträd på skolgården
Vid en höststorm för några år sedan blåste skolans björk ner på
skolgården. I år när vi firar 25 år var det dags att plantera ett
nytt träd, och i mitten av april, lagom innan blomningen,
planterades ett körsbärsträd mitt på skolgården. Förskolan och
klasserna F-1 var med och sjöng, och p Johan var också med
och välsignade trädet. Vi hoppas att trädet på vår gård kommer
trivas lika bra som de två körsbärsträden bredvid fontänen
framför skolan.

Skolgården – grillplats och nya sittbänkar
Arbetet har nu påbörjats för att förbereda en grillplats för förskola och skola. Tanken är
att den ska fungera som en naturlig samlingsplats för förskola, skola och fritids, både vid
grillning och andra uteaktiviteter. Arbetet genomförs i etapper under vår och sommar.
Maria-procession på förskolan och skolan
Maj månad är av tradition en Maria-månad och onsdagen 23 maj
kl. 9.00 är det dags för vår årliga Maria-procession. Som vanligt
kommer p Johan från dominikanerna till oss. Hjälp gärna till att
göra dagen extra vacker genom att låta barn och elever ta med
blommor till processionen!
Lovskola
Nytt för i år är möjligheten för lovskola för elever i åk 8-9 som
riskerar att inte nå kunskapskraven i åk 9. Lovskolan är veckorna
25-27 och sker i samarbete med Lunds kommun. Anmälan till
lovskolan sker genom skolan.
Kort om Skolinspektionens regelbundna tillsynsbesök 6-7 februari
Exempel på områden som granskades vid tillsynen var Undervisning och lärande,
Bedömning och betygsättning, Styrning och utveckling av verksamheten mm. Vi fick med
oss flera uppmuntrande ord på vägen! De två saker som vi behöver ändra är rutinerna
kring arkiveringen av elevernas slutbetyg och samarbetet med Freinet-skolan kring
moderna språk. Rent praktiskt innebär detta att de elever som läser spanska i blivande
åk 9 kommer att få en ny lärare nästa läsår.
Reviderade läroplaner - stadieindelad timplan
Det kommer att bli reviderade läroplaner inför nästa läsår för skola och fritids.
Ändringarna handlar främst om olika förtydligande och nya riktlinjer gällande digital
kompetens. Fortbildning pågår av personalen gällande de nya föreskrifterna. Även
timplanerna i de olika skolämnena kommer att förändras till att vara stadieindelade, dvs
åk 1-3; åk 4-6; åk 7-9. Detta innebär att det blir tydligare hur många timmar eleverna
har rätt till i alla ämnen i respektive stadium.
Läsårstider läsåret 2018-2019
Höstterminen 2018: 16 augusti – 20 december
Vårterminen 2019: 10 januari – 14 juni
För lov- och studiedagar, se Läsårstider på skolans hemsida: www.sanktthomasskola.se
Vinterkläder
Under vinterhalvåret har vi hittat flera bortglömda vantar, stövlar, jackor och byxor som
vill hitta hem igen. Sedan någon vecka tillbaka finns alla kvarglömda kläder utlagda i
entréhallen. Ta chansen - de kläder som inte är hämtade innan onsdagen 16 maj
bortskänkes till välgörande ändamål.
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