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Invigning av Sjölunda skola 23/8 kl. 18:00.
Nya timplanen där moderna språk ska erbjudas till elever i åk 6 har medfört svårigheter att
rekrytera behöriga språklärare
Politikerbesök inför valet tas inte emot i grundskolan
Presentation av Olivia Ahlberg, ny kommunikatör på Barn & Skola, samt Tim Andersson, ny
kvalitetsutvecklare på Barn & Skola.
Projekt modersmål i förskoleklass pågår till december 2018, utvärdering av projektet
kommer genomföras under hösten
Ny ledningsgrupp i Barn & Skola
Nytt statsbidrag för likvärdig skola, handlingsplan för hur vi ska få så stor utdelning som
möjligt av statsbidraget ska tas fram
Projekt nyanländas lärande, kartläggningsfasen inleds under vecka 35
15 augusti var det återföring från Skolinspektionen från granskningen under våren
Satsning kommer ske gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) där utvalda
pedagoger kommer erbjudas en fördjupad utbildning. Föreläsning om NPF har hållits för all
personal inom Ängens skolområde, denna ska all personal inom Barn & Skola få ta del av.
Kontakt har upprättats med doktorand vid Karlstad universitet gällande särbegåvade elever
Personal på barn- och elevhälsan har gått en utbildning inom hedersrelaterat våld
22 augusti kommer en delegation med politiker från Riksdagen besöka Tun förskola
Plan för Ängsholmens förskola har överklagats av en granne
Samhällsbyggnadsnämnden har via skrivelse till Kommunstyrelsen föreslagit att
verksamheten skolskjuts överförs till Barn- och skolnämnden, detta ärende tas upp på nästa
arbetsutskott
Byggnationen av Skogsbäckens förskola fortskrider enligt plan. Barn & Skola kommer nu gå ut
med information till vårdnadshavare att det finns möjlighet att söka om plats från januari
2019.
20 september är det en stor samverkansövning på F7 där Gunilla deltar
Rutin kring kränkningar behöver förändras och arbete med detta pågår
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