Nödinge, 111216

Information till vårdnadshavare till elev på
Kyrkbyskolan
I slutet av en termin brukar många elever och personal att vara trötta. I år upplever
jag dock att tröttheten känns än mer påtaglig än vanligt. Personal och elever har
gjort ett oerhört fint arbete med att sätta sig in i och börja arbeta efter den nya
läroplanen, men det har också känts att det har tagit mycket kraft ur alla. Nu när
betygen väl är satta hoppas jag att det infinner sig ett slags lugn på skolan, där vi
tackar och berömmer varandra för ett gott arbete, och sedan med tillförsikt ser
jullovet närma sig.

Återträff årskurs 9
För ett år sedan beskrev jag att vi skulle bjuda in förra årets nior för att utvärdera skolan.
Frågeställningen till eleverna var enkel – ”Känner du att du har varit väl förberedd för dina
gymnasiestudier?”. Vi fick ett stort gensvar och de flesta av eleverna kom till
utvärderingsträffen. Nu ska jag i och för sig berätta att vi bjöd på lite mat och filmvisning
men jag tycker ändå att det var roligt att så många ville komma.
Utvärderingsformen skedde både i anonym skriftlig utvärdering till skolan och i form av
gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna lyftes sedan till en gemensam diskussion.
Det visade sig att en klar majoritet av eleverna var mer än nöjda med sin tid på
Kyrkbyskolan vilket var oerhört glädjande. Man tyckte att personalen gjorde ett bra jobb,
att man kunskapsmässigt var väl förberedd inför gymnasiestudier och att stämningen på
skolan var god. Den kritik som gavs var i första hand till den materiella standard som finns
på skolan även om det givetvis även gavs annan typ av kritik. Ett stort tack från oss på
Kyrkbyskolan till att så många elever kom till återträffen.

Programworkshop för årets nior, eftermiddagen den 26 januari
Det kommer att finnas ytterligare möjlighet till information inför elevernas gymnasieval.
Som ett led i studie- och yrkesorienteringen inbjuds Kyrkbyskolans årskurs 9-elever till en
halvdag på Ale gymnasium. Ale gymnasium erbjuder ca 10 nationella program som våra
elever har möjlighet att prova på i en workshop. Ett samarbete med närliggande
gymnasieskolor, exempelvis Mimers hus, gör det också möjligt att få inblick om fler
program än vad Ale gymnasium har.
Eftermiddagen den 26 januari kommer årets nior att få möjlighet att få deltaga i
undervisningen på ett riktigt gymnasieprogram. Då kan man ställa frågor om vad man kan
förvänta sig om just det programmet och hur gymnasieelever ser på sina val.
Mer information kommer att ges under vecka 2 till elever och lärare för årskurs 9, då elever
från Ale gymnasium kommer till Kyrkbyskolan och informerar.

Nyanställd specialpedagog
Vi har anställt ännu en specialpedagog på Kyrkbyskolan från och med vårterminen. Hon
heter Mina Anger och kommer att arbeta tillsammans med speciallärare Ulf Nilsson på
Kyrkbyskolan. Mina ersätter speciallärare Annika Andreasson som gick i pension under
hösten.
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Specialpedagog Lisbeth Ahl jobbar som tidigare med övergripande specialpedagogiska
frågor från förskoleklasserna på Nödingeskolan till årskurs 9 på Kyrkbyskolan.

Kunskapskontroller
Under året har speciallärare/specialpedagoger på Nödingeskolan och Kyrkbyskolan jobbat
ihop för att skapa kontrollstationer kring våra elevers kunskaper i svenska. I november
färdigställdes en plan där vi beskriver de kunskapskontroller som kommer att ske för alla
elever i varje årskurs, och hur vi tillsammans ska stötta de elever som visar sig vara i behov
av det. Vi är färdiga med detta för ämnet svenska och kommer att under nästa år att jobba
fram en liknande plan för matematik.

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. Jag skulle gärna vilja
föreslå att ni ber ert barn/ungdom att hålla utkik efter om det finns någon kurs i
studieteknik, den brukar vara uppskattad.

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 15), 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. En
förändring till våren är att specialpedagog Mina Anger kommer att medverka under dessa
pass.

Tider för avslutningsveckan
Måndag och tisdag är det jultema. Tiderna för skoldagen är 9.10-12.50.
Onsdag är det klassföreståndarnas dag. Tiden för skoldagen är 9.00-13.30. Avslutningstiden
är lite osäker då dagen avslutas med den prestigefulla fotbollsmatchen mellan elever och
lärare.
Torsdag är det avslutningsdag. Tiderna för skoldagen är 8.45-12.50 (årskurs 6/7) respektive
9.45-12.50 (årskurs 8/9).

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

