Hej!
Så här en dryg månad in på höstterminen vill jag skriva några ord. Vi har haft en väldigt bra skolstart.
Stort fokus har lagts på att skapa trygghet och trivsel i klasserna. Där känner vi att vi nått stor
framgång. En annan framgångsfaktor är vår nya multiarena och våra tvillinggungor som är två kära
tillhåll våra elever.
I Trygghetsteamet har vi påbörjat en plan för det fortsatta värdegrundsarbetet på skolan. Vi är en
grupp som främst kommer att arbeta med förebyggande insatser när det gäller tryggheten på skolan.
Nästa plan är att utveckla ett hälsoarbete på skolan, där fokus kommer att ligga på elevernas
psykiska och fysiska hälsa. Vi har bl.a. snart introducerat ”Röris” i samtliga klasser, vilket är ett
rörelseprogram till musik som kan användas för att pausa det teoretiska arbetet i klassrummet. Det
finns, som känt, forskning som visar att pulshöjande aktiviteter ger förbättrade resultat i skolan. Vi
ser fram emot att fortsätta att utveckla detta arbete.
Idag har vi haft terminens första elevråd, vilket var mycket givande. Elevrådsrepresentanterna hade
ett flertal idéer, främst kring hur vi kan förbättra rastverksamheten. Det handlade mest om olika
inköp, varav jag upplevde vissa som mer brådskande än andra. Hopprep och bollar var två av dessa,
så det är något vi ska ta tag i på en gång. Representanterna fick i uppdrag att, vid nästa klassråd, göra
en analys av skolgården tillsammans med klasskamraterna – Vilken del av skolgården är mest
populär? Finns det något/några specifika områden där det kan uppstå konflikter? Vi kommer att gå
igenom resultaten av denna undersökning i Trygghetsteamet samt vilka insatser som bör prioriteras.
Vårt yttersta mål är att skapa en så trygg och stimulerande miljö som möjligt på Örnässkolan, vilket
ger bästa möjliga förutsättningar för kunskapsinlärningen.
Jag fram emot att få igång ett aktivt vårdnadshavarråd på skolan där ni vårdnadshavare är delaktiga i
skolans utvecklingsarbete både när det gäller skola och fritidshem! Ni som är vårdnadshavare för
elever i åk 1-5, genomför gärna enkäten som era klasslärare mailat hem till er. Det är en viktig grund
för vårt framtida arbete!
Har ni några synpunkter, frågor eller funderingar är ni alltid varmt välkomna att höra av er till mig.
Om jag inte kan nås på telefon, maila sofia.kvick@skol.lulea.se

Med hopp om en fortsatt bra termin!
Vänliga hälsningar
Sofia Kvick
Rektor, Örnässkolan F-5

