Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!
Nu är vi igång igen och det är jätteroligt! För
egen del påbörjar jag mitt 36:e läsår i skolans
tjänst och jag tycker fortfarande att det är lika
spännande att möta alla elever efter sommarlovet. De nya förskoleklassbarnen är
så små och mellanstadieeleverna är plötsligt så stora, det är när man ser hur
eleverna växer som man själv inser att man blir äldre.
Vi välkomnar tre nya lärare till Ramsta skola: Ellinor Gustavsson i åk 2, och
Frida Rönnbäck och Evelina Martinsson i åk 5. Det är stimulerande med nya
medarbetare som kan ge oss nya impulser och feedback på det arbete vi bedriver
sedan tidigare.
Planeringen för byggnation av ny förskola fortsätter, det kommer att påverka vår
utemiljö när man väl sätter igång, i nuläget vet vi inte när, mera information
kommer när det blir dags.
I matsalen, när eleverna äter sin lunch, prövar vi nu att blanda elever i olika
årskurser vid borden. Dels kan de äldre eleverna vid bordet hjälpa de yngre,
samtidigt som vi får en naturlig mötesplats mellan elever från olika klasser. Man
har möjlighet att lära känna kompisar som man kanske annars inte skulle ta
kontakt med på skolgården.
Vi har under senvåren, och i samband med att lärarna började arbeta i augusti
gjort en del ”röjningsarbete” i skolskogen. Döda träd har tagits ner, sly har
rensats bort och en viss ”städning” av området har gjorts. Nu känns det riktigt
fint och ordningsamt, som ett klassrum fast vi är utomhus. Lärarna har i
samband med detta arbete fräschat upp sina kunskaper i eldande och matlagning.
Idag har vi 276 elever inskrivna på Ramsta skola och jag är mycket nöjd och
glad över att få leda verksamheten mot nya mål. Utvärderingen av läsåret 14/15
som gjordes i juni visar på mycket goda elevresultat. Nationella proven i åk 3
och 6 med i stort sett 100 % måluppfyllelse i samtliga delprov, och alla elever i
åk 6 har betyg i samtliga ämnen. Meritvärde låg på drygt 223 poäng vilket är
mycket bra! Jag är stolt över alla elever och lärares goda arbetsinsatser!
NU jobbar vi vidare mot nya mål, och tillsammans, föräldrar och personal, kan
vi göra underverk!
Hälsningar från en skola i solsken den 19 augusti 2015!
Lena Holmberg
rektor

