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Nyhetsbrev Åsaskolan

Hej!
Här kommer årets första nyhetsbrevet till alla er vårdnadshavare från
oss i skolledningen. Brevet har en ny layout och berättar om viktiga
händelser i vår verksamhet.
Varmt välkomna till en ny spännande termin!

Terminen är nu i full gång och
det planeras för många olika
aktiviteter i våra arbetslag.
I veckan hade vi terminens första
fadderdag. Pedagog berättar om
dagen; ” eleverna möttes i
åldersblandade grupper i samtal
om olika typer av stress och hur
de bäst återhämtar sig. För att
värmas upp och lära känna
varandra började de med en lek.
Sedan var det lättare att prata
och dela med sig om hur de bäst
pausar. Några tar en powernap
när de kommer hem, andra
lyssnar på musik, promenerar
eller bara chillar för att få vila.
Avslutningsvis fick eleverna måla
pauskort som de kan använda
under lektionen när hjärnan
behöver laddas om”.

Utvecklingssamtal
För att du ska få information om
hur det går för ditt barn i skolan
kommer snart en inbjudan till
vårens samtal.
Nationella Prov (NP)
Snart går vi in i en period när
eleverna har nationella prov. De
NP är ett stöd för att likvärdigt
och rättvist göra bedömningar
och sätta betyg på elevens
kunskaper. I grundskolan
genomförs nationella prov i
årskurs 3, 6 och 9.

Händer På Åsaskolan
Onsdagen den 30 januari
Föräldraråd kl. 18.00-19.30 i No-sal 1

Sportlov V.7
11/2–15/2

Onsdagen den 20 februari
Utvecklingssamtalsdag för Åk 7–9
Åk 8–9 har självstudier
Åk 7 har skoldag kl. 08.00-12:35.
Varmt välkomna!

Fredagen den 15 mars
Studiedag
Skolan stängd, fritids öppet som vanligt

Datum för NP hittar du på
skolverkets länk:
https://www.skolverket.se/under
visning/grundskolan/nationellaprov-i-grundskolan/provdatum-igrundskolan#hDatumforlasaret20182019

Påsklov V.16
15/4–22/4

Skolledning:
Maria Franzén F-2,
Fredrik Andreasson 3-5,
Ulrika Jansson 6-9
Annika Hilmersson Enhetschef

Ett växande tankesätt
När det gäller vårt projekt ”Ett växande tankesätt”
så kommer vi att jobba vidare med all kunskap vi
fick under hösten. Vi fick lära oss om hjärnans kemi,
verktyget 10 goda vanor och handlingar i
klassrummet som utvecklar elevens självbild, att se
sig som en som kan lära. I onsdags kväll lyssnade all
personal på Mark Siegbahn från Drottninghögskolan i Helsingborg. Mark pratade om projektet,
Hjärna-Puls-Glädje och beteendedesign i skolan.
Han gav oss tips på ”brainbreaks”, en kort fysisk
aktivitet som bryter lektionen en liten stund för att
öka vakenheten i hjärnan och få koncentrationen
att bli på topp för hjärnans lärande.

Kvalitetsarbete

NetClean
Från och med den 15 januari inför Kungsbacka
kommun succesivt ett filter som skyddar barn och unga
i samhället. Vi har filter sedan tidigare men i och med
det nya skyddet kan material som är klassificerat av
polisen som övergreppsmaterial, hindras från att
spridas. Filtret heter NetClean och fungerar ungefär
som ett antivirusprogram
https://insidan.kungsbacka.se/nyhetsarkiv/Kommunge
mensamt/Kungsbacka-infor-filter-i-alla-datorer/

Trafikanpassningar
Teknikförvaltningen vill förbättra gång- och
cykeltrafiken kring vår skola, arbetet planeras under
senvåren. Norr om Åsaskolan förlängs trottoaren.
Cykelparkeringen i anslutning till plus husen rustas upp
med nya cykelställ, pollare och väderskydd. Söder om
Åsaskolan anpassas gångvägarna till och från befintlig
yta till de stråk som används idag. Cykelparkeringen
närmst skolan på befintlig yta rustas upp, asfalteras
och utökas med cykelställ, pollare och väderskydd för
cyklar. Vi planerar också för att mopedparkering flyttas
till samma yta. Vi vill uppmana er som lämnar och
hämtar barn vid skolan att ta större hänsyn till
varandra och ta del av skyltning på plats.
Kan vi få fler barn att gå och cykla till skolan istället
för att bli skjutsade betyder det ökad trafiksäkerhet,
minskade utsläpp och inte minst friskare barn!

Just nu håller vi på att utvärdera skolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Det är
ett återkommande arbete som vi gör varje år för
att jobba med vår värdegrund. När vi utvärderar så
gör vi det tillsammans med våra elever, arbetslag
och vårt föräldraråd. Eleverna år 1-9 får svara på en
enkät. Frågorna har personal och elever tagit fram
tillsammans i Trygghetsgruppen. Våra elever i
Förskoleklass har samtal med sina pedagoger om
hur det upplever sin skola.
Skolinspektionens skolenkät
Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet
att delge sina tankar om skolans verksamhet
via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att
genomföra och den besvaras genom webben.
Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och
9. Eleverna svarar på enkäten under skoltid.
Det är värdefullt för oss om du som
vårdnadshavare tar dig tid att svara!
Mer information om enkäten hittar du på Unikum.

