Elever, föräldrar och kollegor!
Samhället utvecklas brukar vi säga och det är naturligtvis i hög grad sant. Sedan några år tillbaka
brukar jag tillägga att det invecklas minst lika mycket som det utvecklas. Vi har att förhålla oss till så
mycket globalt sett men även till massor av uppfordrande krav och uppgifter i det mer nära
perspektivet.
Under min lärarutbildning tillämpades ett kollegialt lärande som gick under benämningen
”Spegling”. Det gick ut på att lärarstudenter och mentorer gav varandra feed-back efter lektioner
som genomförts. Det var till och med så att lektioner filmades för att senare analyseras. Obehagligt?
Nej, inte speciellt eftersom det hela inte gick ut på att ”såga sönder” utan på att bygga upp. Goda
exempel är värda att lyftas för ett fortsatt konstruktivt kunskapande och fostrande.
Vi måste bl a därför kunna tåla konstruktiv kritik utan att känna oss eller ropa ut att vi är kränkta.
Hur skall vi annars kunna utveckla oss själva och vår värld både globalt och lokalt?
Vi vuxna har sannolikt både nu och då anledning att inte ta oss själva på alltför stort allvar.
Årets julkalender innehåller väldigt många perspektiv när det gäller vuxna personlighetstyper.
Nyckelmeningen i ”Storm på Lugna gatan” kommer när en av rollfigurerna Leo säger: ”Att vuxna
alltid ska komplicera saker så mycket – vuxna borde vara mer som barn”.
Förhoppningsvis står det uttrycket för barnets förväntan och nyfikenhet inför framtiden som vi inte
alla gånger vet så mycket om. ”Snart kommer Tomten” – eller… ja vad tror Du?
Ett nytt spännande år ligger framför oss – och när det nu är dags att avsluta terminen och det gamla
året vill vi liksom tidigare år säga:
Från oss alla till ER alla – TACK för den termin och det år som gått!
Vårterminen börjar måndagen den 7 januari och vi läser enligt ordinarie schema.
Under vårterminen gäller följande terminstider och lovdagar:
VT-2019:

2019-01-07 – 2019-06-13

Lov/lovdagar:

2019-02-18 – 2019-02-22
2019-04-15 – 2019-04-18
2019-05-31
2019-06-07

(Sportlov)
(Påsklov)
(Klämdag)
(Klämdag)

Helgdagar:

2019-04-19
2019-04-22
2019-05-01
2019-05-30
2019-06-06

(Långfredag)
(Annandag påsk)
(Första maj)
(Kr.Himm.f)
(Sv.nat.dag)

Vårens studiedagar:

2019-01-14
2019-03-18
2019-05-24

Fritids stängt!!
Fritids öppet!
Fritids stängt!!

Lördagen den 27 april har vi för avsikt att genomföra Vårlördag med ”25 års jubileum” på
Lillgårdsskolan. Mer info kommer! Kompledigt blir det den 10 maj!
God Jul och Gott Nytt År
önskar personalgruppen genom
Kjell-Erik Sjöstedt

