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Information till vårdnadshavare till elev på
Kyrkbyskolan
Så här i slutet av terminen är allt lite annorlunda. Både elever och personal är lite mer trötta
än vanligt samtidigt som man med glädje ser fram emot julledighet. På något sätt är det en
glädjerik trötthet som finns på skolan. Vad jag har förstått finns också en del funderingar
från eleverna över årets julshow. Kommer årets föreställning att vara ännu bättre än förra
årets?
Jag kommer också att skicka med ett informationsblad från Ale kommuns två stora
drogförebyggande grupper, ”Vakna” och ”SSPF”, där de visar oro över hur lätt ungdomar
idag kan få tag på droger.

Joakim föräldraledig under vårterminen
Under större delen av vårterminen kommer jag att vara föräldraledig. Jag är i tjänst fram till
och med studiedagen den 10 januari och återinträder i tjänst 1 juni. Under min
föräldraledighet blir tillförordnade rektorer Åse Wall (ase.wall@skola.ale.se) och Ola
Hansson (ola.hansson@skola.ale.se). Jag kommer dock att använda min arbetsmail under
min föräldraledighet och antingen svara eller vidarebefordra mailet till Ola eller Åse.

Återträff årskurs 9
Även om det är en tid kvar vill jag berätta redan nu att jag, från och med hösten 2011,
kommer att bjuda in niorna efter de har slutat hos oss. Eleverna kommer då att utvärdera
om de anser att Kyrkbyskolan har förberett dem på ett bra sätt inför framtida studier och
om de upplevt att de har trivts/känt sig trygga hos oss. Jag har funderat en del över hur jag
ska utvärdera vår verksamhet på ett bättre sätt och detta är en del i den förändringen.
Dessutom kommer jag att använda mig av vårt elevråd i samma syfte. Denna del ersätter
givetvis inte de elev- och föräldraenkäter som redan nu används utan ska ses som en mer
kvalitativ utvärderingsform.

Ytterligare möjlighet till information inför gymnasieval
Eftermiddagen den 27 januari kommer årets nior att få möjlighet att träffa elever och lärare
på två program på Ale gymnasium. Då kan man ställa frågor om vad man kan förvänta sig
om just det programmet och hur gymnasieelever ser på sina val. Om detta slår väl ut är
ambitionen att ge eleverna denna möjlighet redan under hösten i årskurs 9.

Nyanställd specialpedagog
Vi har äntligen anställt en specialpedagog på Kyrkbyskolan. Hon heter Lisbeth Ahl och
kommer att arbeta med mer övergripande pedagogiska frågor och som ett komplement till
speciallärarna Ulf Nilsson och Annika Andreasson. Det betyder att Lisbeth exempelvis
kommer att handleda personal. Lisbeth har redan satt goda avtryck på verksamheten och vi
är väldigt glada att ha henne hos oss.

Nödinge, 101217

Höstens satsningar
Bokens dag
Fler och fler av våra elever läser böcker på lektioner och på sin fritid och det tycker vi är
glädjande. Vi har under flera år satsat på läsglädje och lästräning i samband med skolans
läspass, men från och med i höst har svensklärarna tagit över läspassen och integrerat
böckerna i svenskämnet. Tillsammans med en pedagogisk förändring har det skjutits till
pengar till köpa in en hel del litteratur i klassuppsättningar. Under hösten har vi också
startat Bokens dag, där klasserna gemensamt fick lyssna på Astrid Lindgrens Sunnanäng,
med efterföljande diskussioner. Ambitioner är att till våren utöka med bokbord i korridorer
och att försöka bjuda in någon författare till skolan. Datum för Bokens dag till våren är
fredagen den 29 april.
Matematikens dag
Under hösten testades skolans alla elever på gångertabellen. För de elever som behövde
träna lite extra skickades förslag på sätt att träna. Vi kommer att följa upp detta till våren då
alla elever återigen får göra testet. Det vi redan nu kan säga är att elevresultaten var bättre
än vi trodde men att vi ändå känner ett behov av att följa upp med en omgång till våren.
Nytt testdatum är tisdagen den 12 april. Kyrkbyskolan har också börjat att bygga upp en
”matematikverkstad”, där vissa svårare och mer abstrakta begrepp förhoppningsvis kan
förklaras på ett enklare och mer konkret vis med hjälp av matematikverkstaden.

Vårens satsningar
IT-satsning
Under våren kommer alla klassrum på skolan att förses med en projektor. Under våren
kommer vi även att se över vår datorpark och fundera över hur vi vill jobba med
informationsteknik i framtiden.
Elevens val
Även i år ligger den stora elevens val veckan under våren. Eleverna får då möjlighet att
välja olika kurser. Förra våren fanns ett helt smörgåsbord av intressanta kurser att välja
mellan och jag kan bara hoppas att utbudet blir lika intressant i år.
Möjlighet till extra stöd
När jag ändå får chansen vill jag redan nu påminna om de lovskolor vi kommer att ha
under sportlovet (vecka 7) och påsklovet (vecka 16), dagligen mellan 9.00 – 14.00. Det är
en bra chans att jobba ifatt om man av någon anledning har kommit efter i skolan eller av
någon annan anledning behöver lite extra tid för sitt skolarbete.
Vi har samtidigt utökat möjligheten för alla elever att få läxhjälp; måndagar, onsdagar och
torsdagar kl 15.00-16.00. Vid dessa pass finns också tid till omprov eller återläsning.

Till sist…
Ta hand om varandra och ha en väldigt skön julledighet. Vi ses och hörs till när jag
kommer tillbaka.
Med vänlig hälsning, rektor Joakim Östling

