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Julhälsning
Snart är det jullov och tid för att vila och umgås med vänner och familj. Under terminen har
vi vid flera tillfällen haft besök av tjänstemän och politiker, bl.a. utbildningsminister Gustav
Fridolin, som har tittat på och fått höra mer om vår lärmiljö. Vi har jobbat med digitalisering,
bland annat genom programmering av robotar.
Under terminen har vi sökt medel för utveckling av skolan, utökning av personal och inköp
av stödmaterial, utveckla lärmiljöer och litteratur. Vi har fått de medel vi sökt från SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) för innovativa arbetssätt i skolan, samt för
läxhjälp/utökad timplan för nyanlända.
Kompetensutveckling för lärarna under terminen har varit forskning om hjärnan. Vi har haft
en föreläsare som var mycket uppskattad som heter Anna Tebelius Brodin. Hon har även
gästat Hjärnpodden vid flera tillfällen om ni är nyfikna på att lyssna till henne. Annan
kompetensutveckling har varit utbildning i Drömmen om det goda. Forskning och erfarenhet
har visat att regelbundna övningar med deras metoder ökar välbefinnande och minskar
stress och konflikter. Eleverna lär sig hitta sin egen väg till lugn och ro. Gå gärna in på deras
hemsida dreamofthegood.org och titta. Alla lärare på skolan går även läslyftet under läsåret.
Det är en kompetensutveckling om språkets, läsningens och skrivandets betydelse i alla
ämnen. Lärarna läser forskning och diskuterar och planerar lektioner tillsammans utifrån det.
Även detta år har vi under detta år satsat på studiebesök och utflykter. Elever från olika
klasser har t ex varit på Tom Tits, simning har erbjudits flera klasser. Museibesök,
teaterbesök och andra studiebesök har också varit inslag i alla klasser.

Måndagen den 8/1 är det studiedag och skolan/fritids är stängt.
Terminen startar tisdagen den 9/1. Eleverna börjar kl. 9:00 och fortsätter
resten av dagen enligt schema.
Med vänlig hälsning
Stina Hultén Rektor, Liljeforsskolan
Karin Molin Biträdande rektor, Liljeforsskolan

