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Decemberbladet
Så var vi framme vid julavslutning och det är dag att utvärdera och summera ännu en termin
på Tingvallaskolan. En skola att vara stolt över där vi ser utveckling av olika slag varje vecka.
Jag hade äran att delta på elevrådet förra veckan när vi hade avslutning. Sagt av en äldre elev
som blickade bakåt på sin skolgång på Tingvallaskolan, dock inte ordagrant: ”Jag tycker att
skolan har gjort en stor utveckling sedan jag var liten. Det märks att vuxna bryr sig, jag tycker
att det har blivit bättre vad det gäller trygghet och studiero. Jag tycker också att skolgården
har blivit bättre. Ni som är yngre ska vara glada ni har fått bättre klätterställning,
fotbollsplanen är bättre.” Jätteroligt att lyssna till eleverna när de diskuterar vad de vill ha och
vad de vill påverka. Jag försökte få eleverna att sätta mål kring saker de kan driva och genom
sitt engagemang öka elevinflytandet. Vi försökte gemensamt hitta områden som elevrådet
kan leda och vara med och inspirera och engagera alla andra elever på skolan. Det här är ett
svårt men viktigt arbete!
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Jag jobbar hårt tillsammans med personalen på Tingvallaskolan för att vi ska vara en skola
där eleverna känner trygghet och studiero. Vi är väl medvetna om svårigheten att nå vårt mål
med noll kränkningar. Vi har förutom personalens insatser i klasserna även haft vårt
TRIVAS gäng hos oss nu under en tid. Något jag är stolt över! Jag har inte helt klart hur
länge vårt samarbete kommer att fortsätta, men jag har beslutat att de är kvar inledningsvis
av terminen. Imorgon kommer TRIVAS vara med på fullmäktige och ta emot ett stipendie
som sökts av Carina och Carina. Så roligt att de/vi fått detta. Även elever kommer att
närvara och ta emot detta  Vi jobbar för att göra skillnad för våra elever både vad det gäller
lärande och trygghet, men även en meningsskapande och en meningsfull fritids. Att eleverna
ska växa och bli starka individer som tror på sig själva och sin förmåga till att lära, men också
till de sociala individer vi behöver vara i en snabbt växande och föränderlig värld. Med en
trygg individ så kommer också ett ökat lärande! Vilket allt handlar om, att förbereda eleverna
för deras framtid. Vägen ser olika ut och där behöver vi vuxna finnas till hands som stöd, ha
förväntningar och ge utmaningar på rätt nivå.
Jag fick en hel del frågor vid förra föräldrasamrådet som gällde vår parkering. Dessa har jag
lyft vidare till SBK, stadsbyggnadskontoret, dock utan svar än så länge. Jag har fått
kommentarer från föräldrar som undrar över situationen som är minst sagt kaotisk på
mornarna. Vill härmed förtydliga att ni är välkomna att parkera på den närmsta parkeringen.
Vi vill inte att ni stannar på vägen för att släppa av era barn då det stoppar upp för de som
kommer bakom. Vi har haft en kon uppställd i väntan på staket och grind vid ”Nya
paviljongen”. Denna kon kommer att stå lite längre fram. Syftet med denna kon är att stoppa
upp och sakta in transporter som kommer till skolan. Vi får varor och mat levererade, men
även sophämtning vissa dagar. Som skolan ser ut i dagsläget är vårt soprum en del av
skolbyggnaden vilket gör att hämtning och lämning sker under dagtid då vi kan ha elever ute.
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Vi vet inte alltid vilka tider de kommer. Detta har vi försökt styra upp med våra leverantörer.
Vi har även haft föräldrar som kört in på skolan för att lämna sina barn, vilket inte är ok. Vi
jobbar hårt för att säkra upp våra elevers skolgård. Där har ni en viktig uppgift när ni
kommer ska lämna och hämta era barn. Ni är välkomna att ställa er på den närmsta
parkeringen. Hör av er till mig om ni har några frågor!
Organisation:
Vi önskar Anders Nyberg varmt lycka till med sin nya tjänst i Uppsala. Anders lämnar åk 4
där vi hälsar Shara Hassan välkommen. Till 2A har vi rekryterat Anna Berta som varit
lärarstudent hos Shara under 10 veckor den här hösten i just den klassen. Denna lösning
känns väldigt bra  Vi hälsar även Linda Lindroos, lärare mot yngre åldrar välkommen till
Tingvallaskolan. Linda kommer att kliva in i åk 3 tillsammans med Lasse. Känns otroligt bra
med våra förstärkningar även om det så klart är trist att Anders valt att lämna oss för nya
utmaningar. Vill förtydliga att denna information har gått ut tidigare till berörda elever och
föräldrar i 2A och 4A.
På gång på Tingvallaskolan:
IST – från den 21 december kommer lärarna att vara klara och ha
publicerat alla elevers omdömen. Ni har fått information via bloggarna
kring hur ni loggar in. Hör av er om ni har några frågor!
Vi hälsar Centralskolans fritids välkomna under jullovet. Precis som på
sommaren samarbetar vi.
Vårterminen börjar tisdagen den 9 januari enligt schemat, kl 08.10.
Skola och fritids är som jag nämnde i mitt förra månadsblad stängt
måndagen den 8 januari. Vi har planeringsdag för både lärare och
fritidspersonal.
Onsdag den 14 februari bjuder vi in till nytt frukostföräldrasamråd
08.15-09.30, boka gärna in detta datum redan nu! Varmt välkomna!
Hoppas att vi ses på julavslutningen på onsdag 16.30 i klassrummen
och 17.15 utanför stora entrén.
Till sist vill jag och all personal ta tillfället i akt och tacka er
för den här terminen och önska er en skön ledighet!
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Önskar Helena med personal

