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Vi vill passa på att välkomna både elever och föräldrar till ett nytt läsår!
Undervisningen har nu kommit igång ordentligt. Vecka 35 ägnade vi, som ni vet, en
dag åt utvecklingssamtal. Som ni redan kunnat läsa om i vårt sommarbrev handlar
det delvis om att vi gjort om vårt system för utvecklingssamtal i och med nya
bestämmelser kring IUP och skriftliga omdömen i skollagen. Skolans grundtanke är
att utvecklingssamtalen ska ske i nära anslutning till betyg (för åk 6-9) och skriftliga
omdömen (för åk 4-5). Många av er fick tider under ovan nämnda dag, medan andra
har fått det under veckorna som följer. Enligt skolans personal avlöpte dagen väl. I
största möjliga mån hoppas vi nu och i fortsättningen att ni ska kunna komma på
angiven tid – det underlättar för lärarna som har fulla scheman. Om detta av något
skäl inte är möjligt är det bra om man kan byta tid med någon annan och sedan
meddela mentorn det.
Vi är glada att meddela att Hagnässkolan under läsåret 2014/2015 kommer att delta i
ett projekt lett av Skolverket. Projektet handlar om studie – och yrkesvägledning i
undervisningen och syftar bl.a. till att utveckla lektioner med koppling skola-arbetsliv,
att öka kunskapen om arbetsmarknaden samt att hjälpa våra elever att göra väl
underbyggda val inför framtiden. Den största delen av tiden ligger på studiedagar och
konferenser men vid två eftermiddagar under läsåret ställer vi in undervisningen
(eleverna får hemuppgifter). Datum för dessa tillfällen är tisdag 21 oktober och
torsdag 22 januari. Eleverna slutar då kl. 13.00. Hagan har öppet som vanligt dessa
dagar.
Föräldrasamrådsdatum har funnits på hemsidan i några veckor. För er som inte
hunnit se dem är det följande datum som gäller: 22 september, 17 november, 16
februari och 20 april kl. 18.00–19.30. Alla är välkomna att delta i detta viktiga forum.
Här får du som förälder möjlighet att vara delaktig och påverka verksamheten. Andra
datum som kan vara bra att känna till är läsårets studiedagar: 29 september och 12
mars (tidigare har det gått ut info om att studiedagen under vt är den 19 mars, men
det har ändrats). Läsårets övriga viktiga datum och annan information får ni genom
hembrev och skolans hemsida.
Vi önskar er en fortsatt trevlig hösttermin!
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