Utbildningsförvaltningen
Sofia skola

Rektorsbrev
Sida 1
2018-11-30

Till föräldrar och elever i Sofia skola
Arbetet är i full gång även om vi närmar oss Lucia och
terminsavslutning.
Vi har samtalat i elevråd, arbetslag, i föräldraråd och tagit fram tre
utvecklingsområden och mål inför kommande år:
- Alla elever ska ges de bästa förutsättningar att klara
kunskapskraven i alla ämnen. Skolan behåller sitt höga
meritvärde som idag är högst bland Södermalms kommunala
skolor.
- Alla elever upplever att det är studiero på lektionerna,
- Eleverna vet vad de ska kunna samt hur de får visa sina
kunskaper. Även föräldrarna är införstådda och får sådan
information.
Det har kommit fram många goda tankar och idéer om hur vi ska
förbättra och fördjupa arbetet för att nå det vi föresatt oss. Såväl mål,
arbetssätt samt hur vi följer upp kommer att beskrivas i den
verksamhetsplan som nu börjar ta form och finns tillgänglig för er
påsyn i slutet av januari.
Det är dags för våra elever i årskurs 6 att få sina första betyg. För
årskurs 9 handlar det om att ta avstamp i terminsbetyget och göra sitt
bästa för att nå sina mål. Vår studievägledare Erica Lodin träffar nu åk
9 eleverna i smågrupper inför gymnasievalet som sker i början av
vårterminen. Erica är behjälplig även under gymnasievalsperioden om
det är svårt att hitta rätt i allt utbud av program och skolor;
erica.lodin@stockholm.se
I skolan har vi regelbundna avstämningar och följer elevernas
kunskapsutveckling. Våra speciallärare arbetar nära arbetslagen och
deltar både i klassernas undervisning och har undervisning med mindre
grupper. Jag vill hälsa två mycket kompetenta speciallärare välkomna
till vår skola; Tatiana Nunez och Lina Olsson. I nära samarbete med
våra speciallärare och med särskilda satsningar ex i ma/no så finns
förutsättningar för fortsatt goda resultat.
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För er som är intresserade vill jag slå ett slag för vår elevhälsoplan, ni
hittar den på vår hemsida www.sofiaskola.stockholm.se Här finns
bland annat beskrivet våra rutiner om en elev riskerar att inte klara
kunskapskraven.
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Nu är Sofia skola en lugn skola och det råder nolltolerans, men om det
skulle förekomma kränkningar, hot eller våld så agerar vi i enlighet
med vår likabehandlingsplan; vi tar reda på vad som hänt, vi utreder
och vidtar åtgärder, vi följer upp. Tveka inte att höra av dig till skolan
om sådant som vi skulle behöva veta för att kunna stoppa, åtgärda men
också förebygga.
Ändringar på personalsidan:
Vår skolsköterska har haft en längre tids frånvaro och beräknas vara
tillbaka i tjänst i mitten av januari. Under tiden vikarierar Anita
Börjesson som tjänstgjort på skolan av och till i omgångar. Anita når ni
på mailadress: anita.borjesson@stockholm.se
Vi har gjort lite omstuvningar i ledningsgruppen. Ulrika Jillvert
Hagman som varit biträdande rektor för både låg- och mellanstadiet
fokuserar sedan höstterminsstart på lågstadiet; skola, förskoleklass och
fritidshem. Mellanstadiet och fritidsklubben leds av Maria Bock, som
tillika har ett verksamhetsansvar för elevhälsans övergripande frågor.
Helena Wide har tagit över ansvaret för högstadiet efter Suzanne
Albrecht. Helena har under lång tid tjänstgjort som idrottslärare på
skolan, varit arbetslagsledare och har flera ledarskapsutbildningar i sitt
cv.
Siri Sjölund är ny hem- och konsumentkunskapslärare på skolan i
Ingrid Perssons ställe. Siri är behörig och legitimerad. Varmt
välkommen.
Lokaler
Vi målar just nu om i våra grupprumslokaler i bottenplanet där det
tidigare varit specialundervisning. Lokalerna lämpar sig väl för
undervisning i mindre grupperingar och de kommer även
fortsättningsvis att användas för specialundervisning/ studios.
Städning
Vi har sett, och det har påtalats i omgångar att skolans toaletter
behöver en extra städning varje dag. Så sker nu och vi hoppas att det
gör stor skillnad mot tidigare
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Skolplattformen och digitaliseringen
Det har varit en hel del utbildningstillfällen och förarbete innan vi
kunnat ”släppa på” er föräldrar i Stockholms Stads nya skolplattform.
Nu tar Sofia skola steget och bjuder in er att ta del av den information
som, inte på något sätt är komplett ännu, men som nu finns
tillgänglig i skolplattformen
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Bifogat finns två informationsblad om hur man loggar in och kan ta del
av sitt barns skolverksamhet.
Sofia skola möter också digitaliseringen, dels genom utbildningar för
vår personal, men också genom beställning och leverans av nya och
fler digitala verktyg, även om det kommer att ta ytterligare en tid
innan alla enheter är på plats.

Jag vill tacka för denna termin och för ett gott samarbete, Nästa termin
börjar med en studiedag för lärarna. Det betyder att era barn är lediga
även den 9 januari. Den 10 januari startar skolan upp efter jullovet med
undervisning enligt schema.

På återhörande,
Karin Ekstrand
Rektor
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