Liljestensskolan

LILJESTENEN - December 2015
Höstterminen 2015 börjar gå mot sitt slut. Vi är glada för att
sammanslagningen av Västerbyskolan och Fornängsskolan gått så bra och att
vi nu har gjort en hel termin tillsammans. Det känns verkligen som en ny
arbetsplats där alla vi som studerar och arbetar har fått möjligheter att få nya
kamrater, arbetskamrater och kunnat knyta nya kontakter.

Nya elever på skolan
Just nu håller vi på och förbereder oss inför vårterminen. Det har väl inte undgått någon att
Sverige just nu tar emot många asylsökande människor, och att en del av dessa kommer att
finnas i just vår kommun. Det handlar både om ensamkommande flyktingungdomar,
anhöriginvandring och asylsökande med boende i Lundsbrunn och Brännebrona. Fram tills
nu har vi placerat alla nyanlända elever direkt i klass, men från januari kommer vi istället att
starta upp en förberedelseklass på skolan. Det kommer att vara en grupp erfarna lärare och
ett par studiehandledare som ansvarar för elevernas skoldagar under en period. Sedan
kommer de stegvis att slussas ut i ordinarie klass. Det kan vara olika hur snabbt
utslussningen går, för vissa elever räcker det med ett par månader i förberedelseklassen,
medan andra behöver betydligt längre tid än så.
Trots att vi har en ny fin skola, så har vi inte obegränsat med lokaler. Detta betyder att vi, för
att ha plats med förberedelseklassen, kommer att få flytta skolbiblioteket tvärs över
korridoren. Biblioteket kommer alltså att finnas i utrymmet mitt emot dess nuvarande
placering.
Vi arbetar i klasserna med frågor kring mottagande av nya klasskamrater och hur man kan få
alla att känna sig välkomna. Våra elever har många goda idéer kring hur man kan hjälpa
varandra och det känns som att vi tillsammans har mycket goda förutsättningar för att lyckas
bra med att integrera alla nyanlända ungdomar. I några av de klasser, som hittills inte har
fått någon ny klasskamrat från ett annat land, har det kommit elever och frågat om det inte
är deras tur snart – för de vill och längtar! Det värmer i hjärtat att vi har sådana ungdomar på
vår skola.

Personal som lämnar skolan
I början av nästa termin kommer biträdande rektor Tomas Eriksson att gå vidare till tjänst en
annan kommun. Han kommer att bli saknad av både elever och personal. Rekrytering av
hans efterträdare pågår. Ulrika Norberg (specialpedagog), Staffan Berlin (lärare) och Wahid
(studiehandledare) lämnar också skolan i och med terminens slut. Stort lycka till framöver!
Välkommen till ny personal på skolan från vårterminen:
Peter Skarpvold (musik, so) – ersätter Staffan Berlin.
Johan Vanberg (Ma, no) – vikarie för Pernilla Håstrand
Karin Anjemo (specialpedagog) - ersätter Ulrika Norberg
Ytterligare rekryteringar pågår.

Luciafirande
Fredagen den 11/12 samlas eleverna i sina klassrum kl. 8.20. OBS! Gäller även om någon
klass har sovmorgon på fredagar. Elever och lärare tar sedan plats vid scenen kl. 8.30. Elever
åk 7 samt 8E, 8D osv, i mån av plats sitter, övriga står bakom stolarna.
Efter luciahögtiden är det lussefika i respektive klassrum. Lektionerna återupptas kl. 9.45.

Vårterminen 2016
Eleverna börjar igen måndagen den 11 januari enligt ordinarie schema.

Program för Julavslutning torsdagen den 17 december 2015
14.00-16.00

Handledare och elever bestämmer tillsammans
vad klassen gör under den här stunden. Skolan
bjuder på julfika. Under eftermiddagen kan det
också bli aktuellt att elevrådet arrangerar vissa
aktiviteter.

16.00-16.30

Åk 9 visar spexfilmer vid scenen

16.30-17.15

Avslutning med framträdande på scenen

17.15-17.30

Betygsutdelning i hemklassrummen

OBS!
Eftersom skoldagen är förlängd och alla inte har möjlighet att ta sig
hem med de vanliga bussarna, ber vi de föräldrar som har möjlighet
att komma och hämta sina barn att göra det. Samåk gärna. Om någon
ändå inte har tillgång till skjuts hem så meddela handledaren senast
tisdag 15/12, så hjälper vi till med detta.

God jul och Gott nytt År önskar
hela personalen på
Liljestensskolan!

