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Föräldraföreningen	
  Hässelby	
  Villastads	
  Skola	
  	
  
Välkommen till vårterminens 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.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN	
  SPONSRAR	
  
• En halvdags skräddarsydd föreläsning av Anna Tibelius Bodin, med handfasta
tips i studieteknik, inlärning och motivation den 12/2, där samtliga skolans lärare
fått chansen att närvara. Läs gärna mer om
www.hjarnautbildning.se/laumlrarfortbildningar.html
• Bio till alla elever i årskurs 7 och 8 som har Matematik Spets som elevens val,
med biobiljetter till filmen ”The Imitation Game”.

	
  
FÖRÄLDRAFÖRENINGENS	
  PROJEKTGRUPPER	
  
	
  

Isen	
  på	
  bollplanen	
  	
  
• Vi har för tredje året i rad spolat is på fotbollsplanen framför Hässelbyhallen.
Tyvärr har vi inte haft tillräckligt med kyla vilket gjort det svårt att få bra kvalitet
på isen, men vi fortsätter och hoppas att isen står sig även över sportlovet. Följ
oss på Facebook- gruppen ”Is på bollplan i Hässelby villastad”.

Ny	
  idrottshall	
  
• Idrottsförvaltningens beslut står fast och hallens placering kvarstår på bollplanen
i hörnet allra närmast Åkermyntan.
• Byggprojektet kommer att påbörjas under våren, ett första möte är bokat med
Guido i v.8.

Säkrare	
  skolväg	
  
• Trafikkontoret kommer att påbörja arbetet för en säkrare skolväg under våren.
Arbetet kommer ske etappvis för att ha så liten påverkan som möjligt på
trottoarer under ombyggnationen. Det kommer finnas en projektledare på
Trafikkontoret som ansvarar för projektet.
Projektet innehåller bland annat följande:
-

smala av Riddersviksvägen
bredda cykelvägar
höja upp övergångsställen till trottoarnivå
belysning vid övergångsställen
lämnings-/hämtningsplatser

Hallen och skolvägen är två väldigt centrala funktioner för alla barn som går på
Villastads skola. Dessa två projekt kommer pågå parallellt, men drivs av olika

Nästa	
  möte:	
  
Å rsmöte den 19 mars
i Biblioteket.
D å kommer skolans
rektor: G uido Pillola
oc h berättar lite om
skolans arbete oc h
planer för framtiden.

Styrelsearbetet
I föräldraföreningens
styrelse arbetar vi
med frågor för
barnens trivsel oc h
trygghet. V i har c a 3
möten per termin. Vi
som arbetar i styrelsen
driver de
projekt/frågor vi som
ligger i föreningens
linje oc h som vi
brinner för. O m du
har en fråga eller ett
projekt som du vill få
fokus på så kom oc h
berätta för oss, så
hjälper vi till så du kan
driva den i vårt namn.
Isen på bollplanen är
ett projekt som
startade ur ett
föräldraintresse.

Fler	
  engagerade	
  i	
  
styrelsen!	
  
På årsmötet vill vi
utöka styrelsen. O m
du är intresserad av
att vara med i
föräldraföreningens
styrelse så kontakta
valberedningen:
hanna@ hugozon.se
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instanser, som inte har några krav på samverkan sinsemellan. Detta gör att skolan har en viktig
uppgift att driva barnens intressen för den bästa helhetslösningen. Detta stöttar vi i
föräldraföreningen så mycket vi kan.

	
  
SAMTAL	
  MED	
  GUIDO	
  

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	
  våren?	
  
• Väldigt lugnt bland elever, få konflikter och problem.
• Skolan har planerat om mattiderna så hela årskursen äter för sig, vilket medfört extra lugn och ro
i matsalen.
• Gamla tandläkeriet i B-huset kommer att byggas om. Dessa lokaler kommer då att byggas om
för att bli multisalar, dvs. större salar som har både vatten och el och kan användas i olika syften,
i första hand för årskurs tre.
• Skolan jobbar nu hårt med ogiltig frånvaro, för att ha fokus på tidiga insatser.
• Skolan har även ett tydligt fokus på lektionsstruktur, dvs hur en lektion börjar och slutar. Vilka
förväntningar som finns både på lärare och elever.

Vad	
  händer	
  på	
  fritids?	
  
• Guido vill försöka flytta modersmål till att vara på eller i anslutning till fritidshemmen. Eftersom
pedagogerna i dag måste följa eleverna till modersmålsundervisning, som hittills varit på
högstadiet, så försvinner mycket pedagogisk tid i ren transport och väntan.

• Samverkan är en stor framgångsfaktor, det kan fritidshemmen bli bättre på. I samband med
flytten av elever som görs då gula paviljongen flyttas ur, så kommer det ske vissa förändringar
även på fritidshemmen i höst.	
  

	
  
	
  Planer	
  för	
  nästa	
  läsår:	
  
• Att treorna flyttar in i mellanstadiet är en horisontell flytt och kommer förenkla arbetet och öka
samarbetet mellan elever och lärare.
• Större fokus på IT undervisning.
o Ett stort antal IPads till lågstadiet är införskaffade.
o Antalet datorer ska öka till 75% på mellan och högstadiet, från åk 5 och uppåt
• Just nu pågår utredning, prioritering och inköp av läromedel och möbler inför nästa år.
• Skolköksfrågan, dvs. frågan om att investera i ett eget tillagningskök på Hässelby Villastads skola
kan åter bli aktuell då man till nästa år visat positiva resultat två år i rad och nu får möjlighet att
kunna ta lån från staden. Detta är ett stort projekt som under några år måste ligga på is.
Föräldraföreningen uppmuntrar detta och kommer bevaka och stötta skolan i arbetet när det
blir möjligt.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  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
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hjälp fav
de ord barnet har
mött sedan
	
   • 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

	
  

	
  

	
  

Önskningar/påpekanden	
  från	
  Föräldraföreningen:	
  
• Bättre lås på toaletterna på lågstadiet.
• 98% godkända i både matte och svenska på nationella proven i åk 3 2014.
• 83% av alla elever i åk3 uppnådde LUS15 år 2014. Här finns det förbättringar att göra.
Föräldraföreningen uppmuntrar och följer skolans insatser för att höja nivån på läsinlärning.

Tack för uppmärksamheten!
Hälsar styrelsen

Villastans	
  föräldraförening	
  verkar	
  för	
  en	
  tryggare	
  miljö	
  i	
  och	
  utanför	
  skolan	
  –	
  tack	
  för	
  att	
  du	
  bidrar!	
  
	
  
	
  
	
  

