Marieborgsbladet 20:8
Vi har hunnit en bit in på höstterminen och ett fantastiskt arbete pågår i alla våra
verksamheter. Eleverna visar så stort intresse för att lära tillsammans och vi ser framsteg varje dag.
Just nu pågår många utvecklingssamtal på skolan. Utvecklingssamtalen ska vara framåtsyftande och
därför genomför vi samtalen i de flesta fall mer i början av terminen för att kunna planera för nästa
steg i utvecklingen och lärandet. Det är kanske en skillnad mot när ni som föräldrar själva gick i
skolan. Då var det vanligare att man genomförde samtalen i slutet av terminen för att sammanfatta
året. Förskoleklasserna har nyligen haft sina inskolningssamtal, så deras utvecklingssamtal ligger lite
senare under läsåret.

Digital information
Vi har inte haft något gemensamt föräldramöte i år, pga corona. Vi har däremot jobbat för att kunna
lägga ut information digitalt.

Kostintyg
Om ert barn har behov av specialkost, på grund av allergi eller av andra skäl, måste kosten ha ett
intyg om detta. Kostintygen behöver förnyas med viss regelbundenhet. När barnet börjar
förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 4 behöver ett nytt intyg lämnas. Blankett för intyg finns att hämta
på kommunens hemsida, under fliken e-tjänster och blanketter. Behöver ni hjälp för att exempelvis
hitta blanketten, kontakta skolan.

Språkval inför åk 6
Eleverna i åk 6 erbjuds varje år språkval. Undervisningen sker på Ellen Keyskolan. För eleverna i åk 5
och vårdnadshavare brukar det på höstterminen vara ett öppet hus på Ellen Key skolan för att få
information inför språkvalet. Tyvärr kan man i år inte genomföra öppet hus på grund av corona och
folkhälsomyndighetens rekommendationer, så istället kommer eleverna att få en presentation på
skolan och vårdnadshavare får hem en skriftlig information.

Personal
Petra Wiklund, som jobbat på fritids och med stöd i olika elevgrupper, har just nu tjänstledigt för att
prova annan tjänst i kommunen. Vi tackar Petra för ett mycket fint arbete på Marieborgsskolan och
önskar henne lycka till – men hoppas också att hon kommer tillbaka till oss!
Christina Sundsmon, kallad Kicki, har börjat hos oss i slutet av september. Kicki kommer senast från
Breviksskolan, men har tidigare också jobbat på Marieborgsskolan. Hon kommer att jobba som
resurslärare i årskurs 1. Varmt välkommen Kicki!
Kristina Magnusson, som jobbat med bland annat Läslinan, går i pension från den 1 oktober. Det är
vemodigt att Kristina lämnar oss efter många år på Marieborgsskolan. Hon har genom sitt stora
engagemang stöttat och uppmuntrat så många elever till att få lyckas i sitt lärande, framförallt
gällande läsningen. Tack Kristina och lycka till med det ”nya” livet som pensionär!

Gemensamma aktiviteter i oktober
Fredagen den 9 oktober har årskurs 3 – årskurs 6 cykeldag. Lärarna skickar särskild information om
detta. Eleverna tar med cykel och förstås cykelhjälm. Behöver man låna, meddelas detta till
klassläraren.
Fredagen den 16 oktober har skolan höstvandring faddervis med skräpplockningsuppdrag. Alla får bli
miljöhjältar! Bra att tänka på att man ska vara ute.
FN-dagen är den 24 oktober och infaller i år på en lördag. Vi kommer att fira FN-dagen tillsammans
på skolan innan helgen.

Höstlov
Tiden springer fort fram till höstlovet. V 44 är det skollov, men fritids och fritidsklubb är öppet som
vanligt. Ni behöver lägga in era aktuella schema för v 44 för att fritids ska kunna planera sin
verksamhet och beställa rätt mängd mat (och specialkost). Senast 7 oktober behöver ni lagt in
schemat i TYRA-appen, sedan låses schemat. Blir det ändrade planer efter det, måste ni kontakta
fritids.

Läslov
Ofta påminns vi om hur viktig läsningen är för allt lärande, och från flera håll har man börjat kalla
höstlovet för läslov. På Marieborgsskolan vill vi också poängtera att läsningen är en viktig grund för
allt lärande och utveckling bland annat genom att läsning berikar språket och fantasin, ger möjlighet
att vidga ordförrådet och förståelsen, ökar koncentrationsförmågan och förbättrar minnet, men
också för att det öppnar upp vägar till nya världar.

Bättre resultat i skolan
Studier visar att barn som har blivit lästa för i tidig ålder har ett betydligt större ordförråd än barn
som inte har blivit lästa för i tidig ålder. En sjuttonåring som läst/lyssnat till texter regelbundet under
sitt liv har ungefär 50.000-70.000 ord i sitt ordförråd. En som inte har gjort det har ungefär 15.00017.000 ord. Som vuxen behöver man ha ett ordförråd på ungefär 50.000 ord för att klara av sitt
dagliga liv, hänga med i nyhetssändningar, förstå normal tidningstext och andra instruktioner och
texter som vi stöter på i vardagen. Så fortsätt att läsa för och tillsammans med era barn!

Nästa stängningsdag
Nästa gång vi har stängningsdag på skolan är onsdagen den 25 november. Stängningsdag innebär att
all personal har utbildning, men vi kan erbjuda jourverksamhet om ni inte kan ordna omsorg själva.
När det är jourfritids slås avdelningarna samman och vi har vanligen vikarier som jobbar. Tänk på att i
god tid meddela om ni behöver fritidsomsorg för ert barn den här dagen. Ni meddelar detta till
skolans skolledarassistent, Kathrin Artursson. Ni kan nå henne via telefon, Tel 0490-25 44 27 eller via
mail kathrin.artursson@vastervik.se
Så vill jag önska er en fortsatt skön höst!
Tack för ert goda samarbete för elevernas bästa!
Ann-Catrine Leicht, rektor

