SE P T EM B ER 20 17

Nyhetsbrev
Kära elever och föräldrar på Sankt Thomas!
Höstterminen är nu igång och detta nyhetsbrev innehåller en hel del viktig information om det
nya läsåret!
Studiedagar 21-22 september
Vi kommer nu i september månad ha två studiedagar tillsammans med den katolska skolan i
Göteborg. Det innebär att skoleleverna är lediga, men förskolan och fritids har förstås öppet
för dem som anmält behov av barnomsorg dessa dagar.
Öppet hus lördagen den 21 oktober
I år äger höstens Öppet hus rum lördagen den 21 oktober kl. 10.00-14.00. Det räknas som en
obligatorisk skoldag, men i stället blir eleverna kompensationslediga den 19 december och får
på så sätt ett lite längre jullov.
Elevhälsan
• Vår skolsköterska Hulda Östner Emilsdotter har varit hos oss tidigare och är nu tillbaka.
• Vi har valt att utöka kuratorstjänsten på skolan och vår nya kurator Nanette Nyström är
på skolan måndag-fredag och eleverna kan träffa henne efter överenskommelse.
• Från och med slutet av september kommer även Carolina Lewin få en större tjänst som
specialpedagog på skolan eftersom hon nu läser specialpedagogprogrammet.
Förskoleklassens nya klasslärare heter Josefine Persson (en särskild presentation och
information delas ut till alla i klassen), och Ulrika Karlsson och Carolina kommer även
fortsättningsvis vara ett fortsatt stöd för klassen vid behov.

Ny personal hälsas välkommen
• Robert Andersson, lärare i NO, Ma och SO i vissa årskurser både på mellan- och
högstadiet
• Ivan Colak, resurspedagog kopplad till de äldre årskurserna
• Ulrika Karlsson, resurspedagog kopplad till lågstadiet och fritids
• Kelly Sandberg, resurs på förskolan
Skoljoggen
Skoljoggen genomförs måndagen den 25 september. Mer information
kommer ut i lärarnas föräldrabrev!
Fotografering 26 och 27 september på förskolan och skolan
Barnen och eleverna kommer att fotograferas 26-27 september. Varje klass
kommer att informeras om vilken dag och tid som gäller just för dem!

Nyheter angående musikverksamheten
Under många år har vi haft en uppskattad enskild pianoundervisning för framför allt de yngsta
eleverna på skolan. Vi har detta läsår genomfört förändringar som innebär att den vanliga
musikundervisningen nu sker i halvklasser. Förutom dessa lektioner leder Hristina även tre
körer på skolan. Tyvärr innebär detta att de enskilda pianolektionerna inte längre ryms i
hennes tjänst. Ulf Oldehed, som också är behörig lärare i musik, kommer dock under läsåret
låta eleverna prova på gitarr, elgitarr, elbas mm. Vi hoppas att Hristina och Ulf kommer att
komplettera varandra på ett bra sätt.
IT-satsning
Chromebooks är inköpta till samtliga elever åk 6-9. Det återstår bara ett
par praktiska saker innan de kan användas i verksamheten. Det finns nu
även bärbara datorer som eleverna i huvudbyggnaden kan använda
under lektionstid. Alla berörda elever kommer inom kort få hem
information kring IT-rutinerna på skolan, och eleverna i åk 6-9 kommer
dessutom få hem ett särskilt avtal för underskrift.
Hemsö
Som ingen har kunnat undvika så pågår omfattande arbetet i parken runt omkring skolan. Vi
har tidigare fått informationen att det som närmast berör vår skola skulle vara klart till det nya
läsåret. Vi kan alla konstatera att så inte blivit fallet. Vi har påpekat till Hemsö hur de olika
arbetena påverkar vår verksamhet och att de måste ta särskild hänsyn till att parken är ett
skolområde med lekande barn.
Terminstider läsåret 2017-2018
Höstterminen 2017: 17 augusti – 15 december
Lovdagar
30 oktober – 3 november

Studiedagar (eleverna lediga)
21-22 september
18 december

Tisdagen den 19 december blir eleverna komplediga för Öppet hus som hålls en lördag under
hösten. På så sätt får de i stället lite längre jullov.
Vårterminen 2018: 9 januari – 15 juni
Lovdagar
19-23 februari
26–29 mars
30 april

11 maj
Studiedagar (eleverna lediga)
8 januari
3 april

Lägg märke till att studiedagar i möjligaste mån är lagda i anslutning till annan ledighet.
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