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Hej allihopa! 
Nu har det nya läsåret startat och vi har varit igång lite drygt två veckor. Jag hoppas att era 
ledigheter varit bra och att det nu känns gott att vara tillbaka i den vardagliga lunken igen. 
För egen del startade läsåret med sjukdom och då kändes det bra att vår nya biträdande 
rektor Annika Davidsson var på plats. Nu är jag tillbaka och det är som alltid roligast på 
jobbet när alla elever är på plats! Här kommer nu ett fullmatat brev med blandad 
information. 
 
 
Hälsofrämjande (HF) och pulshöjande aktiviteter 
Vi arbetar oavbrutet vidare med olika hälsofrämjande aktiviteter och gör dessutom en 
fortsatt satsning på pulshöjande aktiviteter, vilket enligt forskning tydligt visat har stor 
positiv inverkan på lärandet. Satsningen genomförs i hela 
kommunen och passar väl in i det vi på skolan påbörjade redan 
under förra året. För eleverna kan det t ex handla om att man i eller 
utanför klassrummet genomför korta aktiva pauser för så kallade 
”brain breaks” – hjärnan får ny energi och det blir lättare att 
koncentrerar sig igen. På HF-passen ligger fokus på puls och rörelse. 
 
 
Learning  study 
Nu har vi startat upp fortbildningsinsatsen för hela personalen (Learning study i samarbete 
med Linköpings universitet) som jag tidigare berättat om. I detta projekt behöver 
personalen filma vissa delar av undervisningen för att kunna analysera och utvärdera. Ni 
har fått/får hem en blankett för godkännande av filmningen och den behöver vi få tillbaka 
till skolan underskriven. 
 
 
Likabehandlingsplanen 
Vi har under förra läsåret arbetat fram en ny Likabehandlingsplan och den hittar ni på 
hemsidan. Den går varje klasslärare igenom med sina elever (anpassat efter ålder och 
mognad) vid läsårsstart och den utvärderas och revideras årligen. 
 
 
Friends 
Som jag tidigare berättat om arbetar vi i hela kommunen tillsammans med Friends under 
en treårsperiod. I år har ni vårdnadshavare möjlighet att delta vid en föräldrakväll, onsdag  
den 20/9 kl.18.30–20.30. En särskild inbjudan kommer hem till er om detta och svaret 
behöver vara tillbaka på skolan senast en vecka före (dvs. onsdag 13/9).  
Liksom förra läsåret kommer vi även i år att genomföra Friends trygghets- och 
trivselenkät. Vidare kommer eleverna i åk 3-6 få en inspirationsföreläsning och vissa 
elevrådsrepresentanter kommer senare i höst att delta vid en träff kring resultaten av 
enkäten. Personal- och mentorsutbildningar kommer också att genomföras under läsåret. 
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Mobilpolicy 
På skolan har vi en mobilpolicy - den är enkel – inga mobiler under hela 
skoldagen från det man går in på skolgården på morgonen till det man går 
ut från skolan på eftermiddagen. Bakgrunden är också enkel - vi inför 
denna policy för att hjälpa våra elever att lyckas bättre i skolan. Den 
distraherande faktor som mobilerna utgör, påverkar koncentrationen, 
arbetsron och inlärningen och det vill vi hjälpa eleverna att inte utsättas 
för. 
 
 
Närvaro/frånvaro - rutin 
Nu när jag har er uppmärksamhet en stund vill jag passa på att understryka hur oerhört 
viktigt det är att era barn/våra elever är i skolan – närvaron spelar roll! Både vad gäller 
lärandet men också när det gäller den sociala biten. Detta är en fråga som 
uppmärksammats mycket i hela riket under ganska lång tid, ni har säkert sett och hört 
många olika inslag i media, och så gör även vi i Kinda kommun.  
 
Skola och socialtjänst samarbetar kring frånvaro när den är hög eller på något annat sätt 
visar ett mönster som vi behöver uppmärksamma. Vi arbetar utifrån olika steg och det 
innebär i första hand dialog mellan klasslärare och vårdnadshavare. Vid behov tas kontakt 
med skolsköterska/skolläkare och fortsatta kontakter och insatser avgörs hur stor 
frånvaron är. Det kan t ex handla om att en pedagogisk kartläggning genomförs, att vi 
träffas vid en elevhälsokonferens eller att en orosanmälan görs till socialtjänsten. Allt för 
att hitta vad vi kan göra för att stödja eleven på bästa sätt. 
 
 
Nationella prov 
I åk 3 och 6 har eleverna nationella prov i vissa ämnen. Åk 3 har i matematik och 
svenska/svenska som andraspråk och åk 6 har i matematik, svenska/svenska som 
andraspråk och engelska. För att planera, genomföra, rätta och utvärdera alla prov krävs 
ett omfattande arbete för att få till allting på bästa sätt. Proven fungerar dels som 
avstämning mot kunskapskraven och dels som vägvisare framåt (vad behöver arbetas mer 
med) och det är därför av största vikt att eleverna deltar vid proven. Utifrån detta beviljas 
inga ledigheter under provperioden för åk 3 och åk 6. För att ni alla ska kunna planera så 
bra som möjligt får ni här gällande provdatum för läsåret 17-18. 
 
Åk 6 genomför muntliga delprov under höstterminen v.45-50 ht-17. 
Åk 3, provperiod pågår mellan v.11-20 vt-18. 
 
Åk 6 provdatum vt-18: 
6/2 och 8/2 (Sv/Sva) 
10/4 och 12/4 (Ma) 
2/5 och 4/5 (En) 
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Läsårstider och studiedagar 
Läsårstiderna hittar ni på hemsidan och i rektorsbrevet ni fick före sommaren men jag 
påminner om vad som gäller vid de studiedagar då hela personalstyrkan deltar (vilket är 
fem dagar på läsåret).  
 
Studiedagar är kompetensutvecklingsdagar för personalen och då är förskola, skola och 
fritidshem stängt. Om du ändå är i behov av förskola/fritids dessa dagar ta kontakt med 
förskolechef/rektor. Vid behov erbjuds plats på någon enhet/några enheter i kommunen 
med bemanning av vikarier. Anmäl behovet i god tid (helst 2 veckor innan) för att vi ska 
kunna planera för vikarier, matbeställning m.m. 
 
 
Nyanställda 
Under september hälsar vi två nya medarbetar välkomna till skolan. Det är dels Björn 
Lindén som under ett år ska arbeta som skolans IT-pedagog (inom ramen för den statliga 
låg- och fritidshemssatsningen). Och så är det Marie Myrebro, lärare (kommer närmast 
från Linköping) som ska arbeta på lågstadiet i åk 1 och åk 3 och gå in i de klasser där 
klasslärarna har en ledig dag. 
 
 
Föräldrasamråd 
Onsdagen den 13/9 kl.19.00-20.30 har vi höstterminens föräldrasamråd i personalrummet 
och alla samrådsrepresentanter hälsas varmt välkomna! Förvaltningschef Eva Holm deltar. 
 
 
Nu tackar jag för ordet för den här gången. Har ni frågor eller synpunkter så tveka inte att 
höra av er till mig. 
 
 
Med vänliga hälsningar från 
rektor L8 (Charlotta Jonsson)  
0494-193 13, 070-513 58 60   
charlotta.jonsson@kinda.se   
 
 


