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Välkomna tillbaka!
Sommarlovet är över och jag vill passa på att önska alla elever och föräldrar hjärtligt
välkomna till ett nytt och spännande läsår på Kyrkbyskolan.
Läsårsstarten är tisdagen den 23 augusti klockan 8.10 för alla elever. Den första skoldagen är en hel
skoldag vilket gör att lunch serveras i skolan.
På många sätt är det ett läsår som kommer att ställa stora krav på oss. Skolan står inför en ordentlig
ombyggnation samtidigt som vi under sommaren har fått en ny läroplan och skollag. Dessutom ska vi
jobba vidare med den långsiktiga tanke vi har kring inkludering, höga förväntningar och koll på
varje elev. Jag har skrivit det förut men skriver det igen, kortfattat betyder inkludering att den extra
resurs skolan har i första hand ska läggas in i ordinarie klassrummet, att höga förväntningar varje dag
och varje lektion sätter ambitionsnivån och att koll på varje elev är en ”garanti” att alla elever på
Kyrkbyskolan som är i behov av stöd så tidigt som möjligt ska få det.
Kyrkbyskolan, och övriga grundskolor i kommunen, kommer att under tre terminer granskas av
kvalitetsanalytiker Margareta Wåhlin på uppdrag av kommunstyrelsen i Ale kommun. Granskningen
kommer att delas in i fyra områden där varje områdesgranskning avslutas med att Margerata skriver en
rapport om det hon har upplevt. Den första rapporten är nu skriven och det har varit mycket
glädjande att läsa den. Margareta beskriver en skola med ordning och reda, en skola där arbetsro råder
på lektionerna och där lektionerna har en gemensam struktur. På många sätt är rapporten väldigt
positiv och vi ser fram emot framtida granskningar. I rapporten står det ” Efter mina lektionsbesök kan
jag konstatera att jag på den här skolan finner ovanligt många excellenta lärare, undervisningen som jag sett är av
högsta klass, om än traditionell. Eleverna arbetar flitigt, det råder arbetsro och arbetsglädje, vilket måste vara det bästa
betyg en skola kan få.”
På personalsidan har Åse Wall slutat och börjat som rektor på Nolskolan. Vi önskar Åse lycka till även
om jag vet att elever och personal här på Kyrkbyskolan kommer att sakna Åse oerhört. Åses tjänst
som lagledare för arbetslag nord tas över av Anders Johansson. Anders har jobbat hos oss i flera år
och jag är säker på att Anders kommer att klara sitt nya uppdrag på ett föredömligt sätt. Åses
klassföreståndarskap i blivande klass 7b kommer i fortsättningen att ligga på Ayla Jamei och Håkan
Bergqvist.
Vidare har musik-/engelsklärare Maria Odlöw fått en del av sin tjänst här på Kyrkbyskolan ändrad.
Tjänsten kallas i dagsläget utvecklingsledare och en del i arbetet för Maria kommer att vara att
ytterligare utveckla de pedagogiska samtalen på Kyrkbyskolan.
____________________________________________________________________________________________________________________
POST:  449 80 ALAFORS  BESÖK: LEDETVÄGEN 6  ALAFORS  TFN: 0303-33 00 00  FAX: 0303-33 05 75

2

Dessutom har Niklas Johansson, som tidigare haft ett vikariat på Kyrkbyskolan, fått en
tillsvidaretjänst hos oss som lärare i SO och Idrott & Hälsa. Niklas fortsätter som klassföreståndare
för blivande klass 9a.
Till sist har vi en nyanställning i ämneskombinationen musik/matematik, David Åsman. Det betyder
att Martin Ljungsten inte kommer att arbeta vidare på Kyrkbyskolan. Jag tackar Martin för hans tid
hos på Kyrkbyskolan.
Till blivande årskurs 9 vill jag berätta att ni i år kommer att äta er lunch i Ale gymnasiums restaurang.
Restaurangpersonalen på Ale gymnasium ser fram emot att få visa sin fina restaurang och bjuda er på
sin goda lunch. Det som kan vara bra att känna till är att matsedeln i Ale gymnasiums restaurang inte
är samma som vår matsedel. För de elever i årskurs 9 som ska ha specialkost är redan personalen på
Ale gymnasiums restaurang informerade.
Till blivande årskurs 6 vill vi passa på att hälsa föräldrar välkomna till ett föräldramöte torsdagen
den 25 augusti. Mötet är flyttat i tid då det tidigare mötet gjorde att flera föräldrar inte kunde
medverka då de fortfarande har semester. Vi träffas i Kyrkbyskolans bamba klockan 18.00 och
avslutar ca 20.00. För er som behöver tolk anmäls det till Lena Hogström, 0704-32 01 95, eller med
ett mail till lena.hogstrom@ale.se. Till sist kan jag nu berätta hur klassföreståndarparen ser ut för
blivande årskurs 6. I klass 6a är Ola Hansson och Annika Petersson klassföreståndare, i klass 6b
jobbar Svante Svensson och Annika Svensson som klassföreståndare och för klass 6c är Tobias
Hansson och Annika Rosén klassföreståndarpar. Visst är det lite lustigt att alla kvinnor heter Annika
på Kyrkbyskolan?
Återigen, välkomna tillbaka till ett nytt läsår!
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