Sommar!
Då är läsåret 2016/2017 snart slut och en härlig
sommar väntar!

hur skolan än mer kan stärka sin profil. Den 12
september kl. 18 kommer Monica Gustafsson,
montessoripedagog och montessoriutbildare att ha
en föreläsningskväll för både pedagoger och
föräldrar! Kom ihåg och boka detta datum redan
nu!
Kom även ihåg att fylla i enkäten som ni fått skickad
via mail. Efter analys av enkäter kan det också
resultera i nya utvecklingsområden för förskola/skola.
Renovering av lokaler och utemiljö

Skolutveckling och inspektion
I december 2016 fick vår skola inspektion av
Skolinspektionen. Skolinspektionen granskar
regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att
tillse att skolan följer de lagar, regler och läroplaner
som finns för verksamheten. Målet är att bidra till
alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en
trygg miljö. Skolan fick två brister att åtgärda,
skolbibliotek och elevhälsan. Skolinspektionen
beslutar 2017-05-02 att vår skola avhjälpt påtalade
brister. Det känns skönt att få beslutet klart.
Skolans grundskollärare har under läsåret deltagit i
Läslyftet. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats
som anordnas genom statsbidrag från Skolverket,
tanken är att stärka lärarnas kompetens i språk, läsoch skrivdidaktik. Utbildningen har varit mycket
givande och lärorik. Under året har även all personal
lärt sig mer om hur vi arbetar med barn/elever med
särskilda behov och hur vi dokumenterar detta.
Till hösten kommer även förskolan att dokumentera
sitt arbete med barnen på Infomentor. Skolan har ju
haft Infomentor som dokumentationsverktyg i
många år men i höst kommer vi att uppdatera oss
till Nya Infomentor.
Under läsåret 2017/2018 kommer skolans
utvecklingsområde att vara Montessoripedagogik och

Vi kommer att få golv i matsal samt golv på
förskolan 3-5 slipat och lackat i sommar. Vi kommer
även att få en uppfräschning av våra uteleksaker
såsom, gungor, linbana mm. Målning kommer att
ske på samtliga utesaker. Vi har beställt ett
bordtennisbord samt ett fotbollsspel för utomhus
bruk. Vi har även beställt en skate ramp. Vi kommer
i höst att fortsätta med rastaktiviteter som blivit
väldigt uppskattat.

Personal
Skolan har anställt en ny Grundlärare med inriktning
Fritidshem. Han heter Dennis Gullstrand. Dennis
kommer att arbeta både i skolan och på fritids.
Dennis börjar i augusti.
Brukarråd
Skolans Brukarråd anordnar Kickoff den 31 augusti
kl. 17. Mer info kommer!

Vårtermin 2018
Tisdag 9 januari- torsdag kväll 14 juni
Lovdagar under våren
Måndag 12 februari-fredag 16 februari (v 7)
Måndag 12 mars
Tisdag 3 april-fredag 6 april (v 14)
Mat

Fredag 27 april

Matsedeln finns på skolans hemsida. Vi följer
Livsmedelsverkets rekommendationer för mat i
förskola/skola. Har ni frågor eller synpunkter om
mat kan ni maila vår kock på
kok@montessoriulricehamn.se . Kom även ihåg att
skolbarn som inte har fritids kan köpa frukost för 10
kr hos Martin. Vi vill gärna att barnen köper ett 10
kort för 100 kr som man tar med när man vill äta.
Frukost serveras kl. 7.30-8.00.

Måndag 30 april

Läsårstider HT 2017 och VT 2018

Fredag 11 maj
Förskolan avdelning fjärilen har sommarfest den 8
juni kl. 18 och skolan har sin avslutning den 14 juni
kl. 18 i församlingsgården! Därefter tårtbuffé på
skolan!
Välkomna alla föräldrar att komma med första
skoldagen den 21 augusti kl. 8.00! Vi bjuder på
kaffe och kaka!

Hösttermin 2017
Måndag 21 augusti - Torsdag 21 december
Lovdagar under hösten
Onsdag 27 september (förskola och fritidshem
stängt för kompetensutveckling)
Måndag 30 oktober-fredag 3 nov (v 44)

Jag önskar er alla en härlig sommar!

Torsdag 23 november (förskola och fritidshem
stängt för kompetensutveckling)

Gunilla Jacobsson
Rektor/förskolechef

