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Till elever och föräldrar på Tingvallaskolan
Jag vill inleda med att tacka för ert intresse vid föräldramötet som var
tidigare i september. De elevledda samtalen har också gått av stapeln under
septembermånad och har gått strålande enligt lärarna. Vi är så stolta över
våra elever som kan sätta ord på sitt eget lärande och vet vart de befinner
sig i sitt lärande. De vet vart de är på väg och vilket nästa steg är för att nå
nästa kunskapskrav. I en del klasser vet jag att ni haft mer lära känna samtal
vilket är naturligt med nya kunskapskrav och nya lärare. Det är nu av stor
vikt att eleverna tar fasta på sina IUP:er och jobbar mot sina uppsatta mål.
FYRA veckor är vad vi har framför oss innan det är dags för höstlov. Dessa
veckor önskar jag att vi får ha lugn och ro och en härlig studiero i
klassrummen med gott lärande. Jag hoppas att samtalen skapat medvetenhet
hos er föräldrar och era barn kring vad just ditt barn behöver jobba med. Ni
är alltid välkomna att hälsa på i skolan, vara med i undervisningen och se era
barn i samspel med kamraterna, men även med lärarna. Under studiedagarna
som varit har vi fortsatt vår utbildning i IST som är det verktyg som
ersätter Infomentor. Vi återkommer så snart vi har mer information till er
från Förvaltningen.
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Tillsammans för
elevernas bästa

Viktigt
Jag har fått två synpunkter till Tingvallaskolan via kommunen, anonyma
synpunkter vill jag tillägga. Dessa båda rör att vi på Tingvallaskolan skulle
behandla våra elever olika beroende på etnicitet och religion. Det är inget jag
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själv har sett något av och heller inte någon i personalen. Jag vill tydligt
framhålla att detta är något jag starkt tar avstånd från både som person,
men också är det mot hela vår värdegrund. Det är inte bara mot
Tingvallaskolans värdegrund och Sigtuna kommuns värdegrund, det är också
mot Läroplanens värdegrund och Skollagen, men också mot
diskrimineringsgrunderna. Jag är en person som tror på att olikheter berikar
och är otroligt stolt över att jobba på Tingvallaskolan med alla våra olikheter
inom personal och elevgrupp. Detta är något jag ser som en styrka hos oss.
Ofta ber jag er att kontakta mig om det är något ni undrar över, tveka inte
att göra det! Jag finns här för elevernas bästa och vill inget hellre än att
fortsatt utveckla Tingvallskolan. Dock behöver jag och personalen er hjälp. Vi
hoppas och vill att ni pratar med oss istället för att gå och fundera över
något som inte känns bra!

Vår vision för Tingvallaskolan bygger på att vi tror att alla elever ska lyckas.
Tingvallaskolan ska vara en skola där alla är trygga, har lust att lära, känner sig
delaktiga och ansvarstagande.
#tillsammansgörviskillnad
Att komma gående på skolgården och mötas av glada elever som kommer mot
en säger hej och vill kramas, är en härlig känsla för mig som rektor. Det finns
även andra delar där elever som gått ut kommer tillbaka och hälsar på,
skickar meddelanden. Men självklart elever som lyckas i sitt lärande eller
som klarar ett socialt mål som hen haft. Känslan av att göra skillnad varje
dag är något som inte bara driver mig utan alla som jobbar inom skolan.
Dock finns annat som tar energi från elevernas lärande och det är bland
annat konflikter. Dessa sker både här i skolan, men också hemma. Här
behöver vi jobba tillsammans för att få ett slut på detta. Viktigt att ni
föräldrar har koll på era barns telefoner och är medvetna om vad som sker
på nätet och sociala medier. Som ett led i detta med mobiltelefoner vill vi att
era barn lägger undan sina telefoner när de kommer till skolgränsen. De
lämnar som vanligt in dem till sina lärare vid lektionens start. Vi vill även att
de elever som går på fritids och kommer innan skolstart lämnar in sin telefon
till fritids på morgonen. Lärarna kommer att prata med sina elever om detta i
skolan!
På skolan jobbar vi med hur vi ska vara mot varandra som kompisar i skolan,
hemma och på nätet. Vi har nu haft två tillfällen där kamratstödjarna träffat
Åsa Sourander som leder projektet Alla med tillsammans med kurator
Monica och skolsköterska Riikka. Detta är ett led i vårt värdegrundsarbete
som vi hoppas ska ge effekter för hela skolan. Eleverna jobbar mycket med
sitt eget beteende och hur deras eget bemötande påverkar.
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Målet är att de ska lära av varandra och sprida mer glädje och värme. Att få
höra att man gör något bra av en klasskamrat ger mer än att få höra det
bara från en vuxen.

Hösten är här så extra kläder är något som ni behöver tänka till kring, både
mot kyla och väta. Ta gärna en titt i våra kvarglömda korgar som står
utställda. Det är mycket kläder som ligger och som aldrig hittar sin ägare.
Tänk på att skriva namn i era barns kläder!
På gång på Tingvallaskolan:
➢ Nästa Öppna föräldrasamråd är onsdagen den 25 oktober klockan
08.00-09.00. Se separat inbjudan som skickats ut. Maila mig och
anmäl dig så jag vet hur mycket frukost jag ska beräkna:
helena.eriksson@sigtuna.se
➢ Titta gärna in på skolans klassbloggar ☺ Du hittar dem via vår
hemsida:
http://www.sigtuna.se/sv/Barn-Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Tingvallaskolan/Klassbloggar/
Höstlovet:
Måndagen den 30 oktober är fritids stängt på grund av personalutbildning för
Fritids i hela kommunen. Övriga dagar är fritids öppet som vanligt!
Kom ihåg att vara noggrann då du lämnar din lapp med omsorgstider för lovet.
Det brukar vara ett stort bortfall (ca 30%), vilket bland annat gör att vi får
slänga en hel del mat. Tack!

På måndag den 2 oktober börjar Carina Hult hos
oss som TRIVAS-Coach. Hon kommer att arbeta
50% fram till höstlovet till att börja med.
Vi hälsar Carina varmt välkommen ☺
Om ni har andra frågor eller synpunkter gällande
skolan är ni välkomna att maila mig. Det är lättast att
få tag på mig där så återkommer jag!

Varma hälsningar Helena
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