HAGNÄSSKOLAN

Hembrev år 8 inför v 19
Hej!
Tack för era engagerade svar kring vår information om kränkningar via sociala medier!
Tyvärr är det här vardag för många ungdomar idag, och det kan vara svårt för oss vuxna
att ha full inblick i vad som händer på nätet, då de flesta har egna telefoner och egna
konton på diverse olika sidor som vi kanske inte ens känner till. Håll igång
diskussionen! Var nyfikna! Be era barn visa vilka sajter de håller till på om ni är osäkra
på det. En stor del av deras fritid ägnas åt just denna typ av social samvaro, tid då
varken ni föräldrar eller vi lärare finns närvarande. Vi gör vad vi kan i form av samtal
och diskussioner, och vi litar på att ni gör detsamma. Tillsammans kan vi stötta våra
ungdomar att växa och utvecklas i den värld där hårda tongångar och kränkningar i
skydd av anonymiteten bakom en skärm tyvärr blir vanligare.
Elevrådet har under den senaste tiden lyft frågan om ätandet av solrosfrön med skal
under skoltid. Det har skräpat ner olika ytor i skolmiljön. Detta problem har pågått
under en längre tid och elevrådet tycker inte att problemet är löst eller blivit bättre. Efter
samråd med skolledningen och lärarnas arbetslag kommer det att från och med måndag
9/5 införas ett förbud mot dessa frön på skolan och under skoltid. Om detta inte följs
kommer fröna att omhändertas och återlämnas till ägaren efter skoldagens slut, med
syfte att skapa en god studiemiljö för eleverna.
Eleverna har fått med sig hem informationen om paddlingen. Det ska skrivas på och
lämnas tillbaka senast fredag 13/5. Bifogas även med hembrevet.
På tisdag 10/5 har 8.1 skriftligt förhör i NO.
Trevlig Kristi Himmelfärds Helg!
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