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1.

Frågor från föräldrarådet
Se föräldrarådets protokoll.

2.

Aktuellt från Hägneskolan


Tjänster
Sävsjö Kommun har ansökt om medel till lärarassistenter för klass 1-3. Syftet var att
förstärka resurser omkring de yngsta eleverna. Hägneskolan fick möjligheten att
anställa en lärarassistent på 100 procent . Nellie Ribbholm har tackat jag till
uppdraget och började sitt uppdrag 2016-01-08.



Skolans pågående projekt
 Bibliotek
Vårt skolbibliotek har gallrats, sorterats, uppdaterats med nya böcker, möbler och en
digital bokkiosk. Varje barn har ett lånekort och varje klass har möjlighet till
regelbundna besök till biblioteket där Nellie kan hjälpa till. Ett lyft för skolan och
förhoppningsvis ett lyft för elevernas läslust.
 Reinvesteringar
Skolan har köpt in nya möbler till biblioteket, studiehallen och till fritids. Skolan har
tillsammans med Kultur- och fritidförvaltningen även köpt in en ny ljudanläggning
till idrottssalen.
 Från Kulturgruppen
Programmet som Kulturgruppen har erbjudit alla klasser har varit uppskattat och
varit en tillgång i skolans värdegrundsarbete. Detta har klasserna fått vara med om
hittills under läsåret:
Förskoleklass: Gosedjursdoktorn, där alla elever fick ta med ett eget gosedjur.
Klass 1-2: ”Den lille indianpojken”- en teater föreställning med tema mod.
Klass 3-4: ”Monstret i väggen”- en pjäs om rädslor.
Dessa båda föreställningar tog upp olika känslor och det erbjöds ett bra
handledningsmaterial för både för- och efterarbete.
Klass 5-6: MOJ, Kompisklubben - handlade om kommunikation på nätet.
Dessutom har klasserna 4-6 sett film på bio. Hoppet och Tusen gånger starkare.
 Låt Språket bära
All skolpersonal deltar i en studiecirkel kring språkutveckling via genrepedagogiken.
Det här är en forskningsbaserad metod där alla lärare oavsett vilket ämne man
undervisar bidrar till att utveckla alla barns skolspråk. Innan jul arbetade alla klasser
med att skriva, läsa eller arbeta muntligt med instruktioner. Nu efter jul har alla
elever arbetat med återgivande genre.

 Kartläggning av nyanlända elever
From den 2016-01-01 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i
skollagen och obligatorisk att genomföra. Skolverket tillhandahåller materiel och i
Sävsjö kommun diskuterar vi nu intensivt hur vi kan organisera och genomföra det
här på bästa sätt.
3. Från elevrådet
Eleverna önskar sig rastleksaker. De har fått ha synpunkter på skolans arbetsmiljö
och deras åsikter har lyfts i den årliga skyddsronden.
4. Övrigt
 Skolenkäten och skolinspektionen
Nu är det dags igen för Skolinspektionen att göra ett nedslag i Sävsjö kommun.
Hur mycket och vilka skolor det är som ska inspekteras vet vi inte i dagsläget, men
att det i så fall kommer att ske under höstterminen 2016. Vi vet att vi ska
medverka i en enkätundersökning, som startar det hela. Enkäterna är i digital
form och den gäller följande grupper:
- Vårdnadshavare i förskoleklass till och med årskurs 9
- Elever i årskurs 5 och årskurs 9
- Pedagogisk personal i grundskolan.
Eleverna gör enkäten i skolan på lektionstid. Till er vårdnadshavare skickades
information och inloggningsuppgifter med brev under vecka 4. Vi är tacksamma
för att du tar dig tid och fyller i enkäten. Enkäten ska besvaras innan 2016-02-19.
Tack för att ni tar er tid att besvara enkäten.
 Inbjuden gäst
Jonas Andersson, skolskjutsansvarig i vår kommun besökte oss under kvällen och
föräldrarådet hade möjlighet att ställa frågor.
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