Lindängsbrevet
Då är läsåret 2018/2019 snart slut och en
härlig sommar väntar!

Skolutveckling
Digital kompetens och programmering,
läroplan och kursplansändringar
Kvalitetsarbetet under läsåret har handlat om
digitalisering som en ”röd tråd” från förskola
till skola. Lärare i skola/förskoleklass och
fritids har deltagit i Skolverkets
utbildningssatsning inom programmering och
digital kompetens som anordnats av Navet. De
har lärt sig om kreativt skapande och
berättande i digitala miljöer med
scratchprogrammering , animeringsappar,
slowmotion kameror för att berätta en
spännande historia. Beebot/Bluebot grund
och Micro:bit med teknik. Skolans lärare har
också upprättat en plan för hur arbetet med
programmering kommer att se ut på
Lindängen kopplat till målen i
kursplan/läroplan. Alla har upplevt
utbildningen som oerhört givande och lärorik.

I förskolans reviderade läroplan som träder i
kraft 1 juli 2019, Lpfö 18 sägs att vi ska ge
barnen förutsättningar att utveckla digital
kompetens och använda digitala verktyg.
Barnen ska också ges möjlighet att utveckla
förståelse för den digitalisering de möter i
vardagen. Under läsåret har vi lärt av varandra
samt funderat över barnens behov av
digitalisering i förskolan. Digitalisering i

förskolan innebär inte att barnen ska sitta mer
framför skärmar utan istället kan förskolan
göra skillnad genom att använda sig av ett
varierat utbud av aktiviteter. Digitala verktyg
är ett komplement till vårt montessorimaterial
och kan t ex användas i en undervisningssituation där man undersöker något i naturen
eller så kan man planera in de digitala
verktygen för samarbete i grupp.
Vi känner också att arbetet med InfoMentor i
förskola och skola utvecklats under läsåret.

Värdegrundsarbete
Skolan kommer i höst att implementera PALS.
PALS är en evidensbaserad modell.
Implementeringen sker i samarbete med
utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa
vid Närhälsan i Göteborg. Avsikten med PALS
är att utveckla en positiv skolkultur som
stärker elevernas skolprestationer och sociala
färdigheter, samt förebygga och hantera
utmanande beteenden. Läs gärna mer på
http://www.narhalsan.se PALS gäller från
förskoleklass och uppåt men håller på att
utarbetas även för förskolan. I väntan på det
arbetar förskolan med boken: Färdigheter för
livet och Peppy Pals digitala läromedel som är
avsedd för barn från 2-9 år. Materialet utgår
från fem könsneutrala djurvänner som
interagerar med varandra och belyser vikten
av känslor och färdigheter som mod, rädsla,
trygghet och empati.

Personal
Madelene Wigell byter yrkesbana och avslutar
sitt arbete hos oss i förskoleklass och fritids. Vi
önskar Madelene lycka till! I höst har vi en F-1

klass och har anställt en ny lärare där, Sarah
Nilsson. Sarah är förskollärare,
grundskollärare och montessorilärare! Sarah
kommer att arbeta med Johanna Grönesjö
som arbetat länge på vår skola och är
grundskollärare och montessorilärare. I åk 2
arbetar Gunilla Jacobsson och Anna Nyström.
Karin Bolsing kommer att studera
specialpedagogik på heltid i höst och kommer
tillbaka som speciallärare i matematik efter jul
och arbetar även som lärare i åk 2. I åk 3 har vi
också anställt en ny grundskollärare, Kamilla
Granath. I åk 4-6 arbetar Victoria Alf och
Therese Blank. Vår musiklärare Bengt Åke
Röstlund fortsätter och även våra slöjdlärare
Pia Nilsson och Carin Skattberg. I övrigt på
förskola/fritids och kök ser personalsituationen ut som tidigare. Jag är mycket stolt
över lärarnas höga kompetens och behörighet
och även det intresse som visades när våra
tjänster utannonserades!! Personalens
kompetens, kunskap, positivitet och
engagemang är av stor betydelse för barnens
lärande, trygghet och trivsel.
Bokgåvor förskola
Kulturrådet har fått ett uppdrag kring
läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en
extra satsning på högläsning har alla förskolor
i Sverige fått gratis böcker! Syftet är att stärka
förskolornas läsfrämjande arbete och skapa
intresse för läsning hos barn och föräldrar.

frukost för 10 kr hos Martin. Vi vill gärna att
barnen köper ett 10 kort för 100 kr. Frukost
serveras 7.30-8.00.

Kickoff inför hösten
Brukarrådet ordnar kickoff i skolans trädgård
den 29 augusti kl. 18

Läsårstider
Hösttermin
2019-08-21-2019-12-20
Lovdagar
• Fredag 27 september (v 39) även förskola
och fritids stängt!
• Måndag 28 oktober-fredag 1 november (v
44)
Vårtermin
2020-01-08-2020-06-09
Lovdagar
• Måndag 10 februari-fredag 14 februari (v
7)
• Måndag 9 mars (v 11) även förskola och
fritids stängt!
• Måndag den 6 april-torsdag 9 april (v 15)
• Fredag den 22 maj (v 21)

Jag önskar alla en fantastisk sommar!
Lindängen fick böcker för ca 5000
kr!
Mat

Gunilla Jacobsson

Skolans matsedel finns på vår hemsida och i
höst även på InfoMentor. Vi följer
Livsmedelsverkets rekommendationer för mat
i förskola/skola. Har ni frågor eller synpunkter
om mat kan ni maila vår kock Martin
Johannesson på
kok@montessoriulricehamn.se. Kom även
ihåg att skolbarn som inte har fritids kan köpa

Rektor

