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Hej alla vårdnadshavare i årskurs 3

Höstterminen känns kanske långt bort, men vi har redan börjat planera inför nästa läsår när ditt barn
ska börja årskurs 4. Vi vill med det här brevet berätta om hur vi kommer att arbeta med klasserna i fyran och hur övergången till mellanstadiet ser ut, men även fråga er om era planer.

Vi har en hög andel behöriga lärare och en liten personalomsättning, en bra indikation på att vår personal trivs. Varje klass har två mentorer vilket innebär att vi får mer tid för varje barn och lättare kan
hålla en nära kontakt med er föräldrar.

Årstaskolan ligger långt framme i sin digitalisering och har stor erfarenhet av att ge eleverna en bra
start när det gäller att använda digitala verktyg och möjligheter i undervisningen. Alla på mellanstadiet
har en egen iPad och vår IT-pedagog Micke Kring hjälper elever och pedagoger i deras användning
av tekniken och dess möjligheter som en del av undervisningen. Du kan läsa mer om vår IT-verksamhet på adressen arstaskolan.se.

En viktig förutsättning för att eleverna ska lyckas med sitt skolarbete är att de är trygga och trivs på
skolan. Vi har ett stort elevhälsoteam som stödjer de elever som behöver extra hjälp för att nå målen
eller annat stöd för att må bra i skolan. I teamet finns skolledare, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykolog och en Studie- och yrkesvägledare. Vi ha även två socialpedagoger
och ett trygghetsteam som följer upp händelser och konflikter som eleverna behöver hjälp att reda ut.

När lektionerna är slut för dagen är eleverna välkomna till Ikaros. Här händer en massa spännande
saker, som till exempel skapande i verkstan, idrott, turneringar och disco. Självklart går det också att
bara hänga med sina kompisar och kanske spela biljard, sällskapsspel eller konsolspel.

När eleverna börjar på mellanstadiet kommer de möta fler olika lärare än på lågstadiet, här har man
en mentor och ett antal olika ämneslärare. För att göra den här övergången så smidig som möjligt,
finns vår elevhälsa med i arbetet och träffar elever både enskilt och i grupp för att prata om förväntningar och farhågor.
Under lågstadiet har vi lärt känna eleverna väl och lärarna vet oftast vad hur vi bäst kan stötta dem i
deras utveckling. För att inte förlora någon viktig information lägger vi mycket tid och energi på att föra
över det vi vet om eleverna till de nya lärarna på mellanstadiet. Ibland vill vi också att ni som är vårdnadshavare är med i de här samtalen och i så fall kallar vi till ett sådant samtalsmöte – allt för att ge
eleverna de bästa förutsättningarna i sin fortsatta skolgång hos oss.

Under lågstadiet har eleverna utvecklats på olika sätt och vi har nu möjligheten att skapa grupper som
trivs med varandra och fungerar bra i ett lärandeperspektiv. Vår erfarenhet är att eleverna växer när
de får chans att knyta nya kontakter, får nya vänner samtidigt som de fortsätter träffa sina gamla kompisar på raster och i fritidsklubben på eftermiddagarna. Kurator, psykolog och specialpedagog samarbetar med lärare och övriga pedagoger för att få ihop väl fungerande klasser.

Ett bra samarbete med er föräldrar är viktigt för att era barn ska lyckas i skolan. I skolans information
på Skolplattformen och andra platser beskriver vi vad som kommer att hända och andra viktiga saker
om skolan som ni behöver känna till. Vi vill också ha en tät direktkontakt med er, särskilt om vi behöver följa upp arbetet runt ert barn av någon anledning, och vi uppmanar er att höra av er till oss om något är oklart.

Vi vill nu gärna veta hur ni tänker inför hösten, om ni fortsätter hos oss eller planerar att kanske börja i
en annan skola. Vi vet att saker kan ändras, så du förbinder dig inte vid något av dessa alternativ,
men vi ber dig att tänka igenom svaren så att de är så sannolika som möjligt. Vi ber dig fylla vårt korta
webformulär senast 25 februari, så att vi kan börja planera för sammansättningen av våra klasser inför
hösten.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
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