	
  

	
  

	
  

	
  

NYHETSBREV	
  2015-‐11-‐05	
  
Föräldraföreningen	
  Hässelby	
  Villastads	
  Skola	
  	
  

Välkommen till höstterminens nyhetsbrev från styrelsen i villastans föräldraförening! Här sammanfattar vi information så
att du som medlem ska få reda på vad som är på gång och vilka frågor som är aktuella just nu.

	
  

	
  
FÖRÄLDRAFÖRENINGENS	
  FOKUSOMRÅDEN	
  
	
  

Trygg	
  och	
  trivsam	
  miljö	
  

	
  

• Föräldraföreningen har föreslagit för skolledningen att inte bara
skolavslutningen, utan också skolstarten, ska vara festlig. Rektorn har nappat på
förslaget och utlyst en tävling bland skolpersonalen för att få in bra förslag.
• Föreningen vill gärna sponsra idéer och önskemål som kommer direkt från
eleverna och har därför startat en ny dialog med elevrådet.

Skolmaten	
  
• Klagomål på skolmatens kvalitet har framförts både från eleverna och från
föräldraföreningen. Rektorn ser just nu över möjligheterna att byta leverantör.
• Status vad gäller frågan om tillagningskök är att Utbildningsförvaltningen håller i
frågan.

	
  
Barn	
  i	
  trafiken	
  
• Skolan vill gärna satsa på fler och bättre cykelställ vid Stenhusets skolgård.
Nuvarande placering ovanför trappan är inte lämplig. Mejla gärna
föräldraföreningen var ni tycker är en bra placering.
• Föräldraföreningen har föreslagit till skolledningen att sprida ut tiderna för när
lågstadieeleverna ska börja sin skoldag. Detta för att minska biltrafiken runt
skolan kl 8.00 på morgonen.
• Rektorn ser gärna att föräldrar som skjutsar sina barn i bil till skolan släpper av
barnen vid skolans personalparkering bakom högstadiet.

Kultur	
  och	
  fritid	
  
• Föräldraföreningen tillsammans med skolans rektor Guido vill få till ett
samarbete mellan Hässelby Villastads skola och Kulturskolan för att kunna
erbjuda mer kultur nära eleverna.
• Skolkören har lagts ner eftersom körledaren slutat sin anställning. I väntan på en
ny anställning har föräldraföreningen föreslagit ett samarbete med Hässelby
villastads kyrkas musiker.

	
  
Föreläsningar	
  
• Föräldraföreningen anordnar kontinuerligt föreläsningar för föräldrar och elever i
aktuella frågor. Vi jobbar just nu med vårens föreläsningar. Kom gärna med
förslag på ämnen eller bra föreläsare.

Senaste	
  aktivitet:	
  
Öppet Hus den 17
oktober r esulterade i
många bra förslag på
förbättr ingar från
elever och föräldrar,
som vi för vidare till
ledningen.
Någr a av förslagen var:
- Disco för högst adiet/
mellanstadiet
- Mer kryddor i mat en
- Filmkväll på
högst adiet
- Partner skola i Afr ika
- Efter rätt en gång i
veckan
- Skatepark
- En t ill fotbollsplan
eller en multiplan

Styrelsearbetet
I föräldraföreningens
st yr else arbetar vi med
frågor för barnens
tr ivsel och t rygghet. Vi
har ca 3 möten per
termin. V i som arbetar i
st yr elsen driver de
projekt/fr ågor som
ligger i för eningens
linje och som vi br inner
för. Om du har en fråga
eller et t projekt som du
vill få fokus på så kom
och berätt a för oss!
Isen på bollplanen är
ett projekt som
st artade ur ett
föräldraint resse.
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SAMTAL	
  MED	
  SKOLLEDNINGEN	
  

Representanter från styrelsen träffar skolans rektor Guido några gånger per år för att diskutera olika frågor och utbyta
information.

Vad	
  är	
  på	
  gång	
  i	
  skolan	
  under	
  hösten?	
  
• Större fokus på IT undervisning.
Ett stort antal läsplattor är införskaffade till lågstadiet.
Antalet datorer ska öka till 75 % på mellan och högstadiet, från åk 5 och uppåt

Vad	
  händer	
  på	
  fritids?	
  
• Föreningen har påpekat att den uppskattade kursverksamhet (bakning, keramik, fiske, parkour,
m.m.) som tidigare erbjudits på fritidshemmen tycks ha upphört. Enligt rektorn finns inget
sådant beslut, och han har lovat att följa upp frågan.

	
  Planer	
  för	
  nästa	
  läsår:	
  
• Skolan har nu visat positiva resultat två år i rad och får åter möjlighet att ta lån från staden för
investeringar.
• Rektorn vill bland annat satsa på en bättre skolgård för mellanstadiet.

Önskningar/påpekanden	
  från	
  Föräldraföreningen:	
  
• Föräldraföreningen har fått signaler från föräldrar om att mottagandet av en del elever i
samband med skolstarten inte fungerat bra. Vi har vidarebefordrat detta till skolledningen och
samtidigt kommit med förslaget att göra skolstarten till en festlig happening.
• Föräldraföreningen efterfrågar en förbättrad information från skolan i aktuella frågor via hemsida
och rektorsbrev. Minst tre rektorsbrev per år (augusti, december och juni) vore önskvärt.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fakta	
  -‐	
  läsinlärning

Att kunna läsa bra är nyckeln till så mycket i livet och kan vara avgörande för ett barns
självkänsla, därför vill vi i föräldraföreningen ge extra fokus till detta.
I skolvärden mäter man och följer upp detta genom LUS, läsutvecklingsschema
LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument som är ämnat att följa elevers läsutveckling.
LUS-kontrollen avser att kontrollera på vilken nivå (LUS-punkt) som elever i olika
årskurser ligger på. Detta genom att lärare uppmärksammar systematiskt elevernas
utveckling. LUS-punkterna går mellan 0-19 där:

	
  

- F- klass eleverna förväntas uppnå LUS- punkt 5 på vårterminen- Listar ut nya ord med
hjälp av de ord barnet har mött sedan tidigare.
- År 1 förväntas uppnå LUS- punkt 10 på vårterminen - Använder och växlar mellan
ändamålsenliga strategier för alltmer funktionell läsning av enkla texter.
- År 3 förväntas uppnå LUS- punkt 15 på vårterminen. - Läser flytande och obehindrat, t
ex kapitelböcker, med god förståelse. Föredrar att läsa tyst

Tack för uppmärksamheten!
Hälsar styrelsen
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