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Under höstterminen har vi fortsatt arbeta med höga förväntningar på
eleverna och med Värmdö Kommuns skolgemensamma satsning på
”Inkluderande lärmiljöer” - ”Alla ska känna trygghet och tillhörighet i
skolan”.
I vår målbild för läsåret arbetar vi med inkluderande lärmiljöer genom
struktur, relationer och utmanande lärande. Det innebär regelbundet arbete
med hjälp av gemensam läsning av litteratur, kommungemensamma dagar
och föreläsningar. Via projektet har Brunns skola några vänskolor i Sverige
där vi delar erfarenheter och idéer runt inkludering.
Vi har organiserat studios med en lugnare studiemiljö för de elever som
behöver det, utvecklat resursteam i arbetslagen, genomfört handledning för
resurser och fördjupade möten med bla fokus på lågaffektivt bemötande med
syfte att öka kompetensen för oss vuxna och kvalitet och motivation för
eleverna.
Skolgården har fått en rejäl upprustning med två nya klätterställningar och
asfaltering av stora ytor där olika bollspel spelas flitigt. Nu ska vi ordna med
bra skydd på träd och stolpar inför stjärtlappsåkningen. Kom ihåg att hjälm
är obligatoriskt för alla som vill åka i backen.
Till sommaren kommer äntligen vår matsal att byggas om så att den blir
rymlig och fin med plats för alla.
Skolhunden Moa har arbetat tillsammans med sin hundförare Torbjörn och
hjälpt till att knäcka både läskoder och sociala koder. Hunden Meja har
precis tillsammans med hundförare Lina blivit certifierad skolhund. Nu
inväntar vi att nytillskottet Mimmi också växer till sig och blir redo för
utbildning.
Vi är glada och stolta över att Brunns skola även detta läsår har en av ”Årets
pedagoger” i Värmdö Kommun. Vi gratulerar Margrét Erlendsdottir som
arbetar i förskoleklass på Holmen.
Nu i december har biträdande rektor Eva Norell och Anna Pintzke (SOlärare) tillsammans med sex elever i år 9 varit i Polen. Eva Norell berättar;
”Det var en resa i judarnas spår, kantad av politiskt oliktänkande, romer,”
handikappade” på olika sätt och många andra som inte ansågs passa in i
samhället. Vi började i Krakows gamla kvarter varifrån judarna blev
förvisande till andra sidan floden Wisla, där det upprättades ett getto. I de
gamla resterna av gettot fick vi uppleva platser där judarna kränktes och
mördades. Från platsen för deportationen i Krakow - följde vi judarnas väg

till Auschwitz och Birkenau, "den slutgiltiga lösningen”. I den lilla byn Rabka
fick vi ta del av fruktansvärda förföljelser på judar som slutligen tömde byn
på den judiska befolkningen. Vi, lärare, skolledare och elever är djupt
berörda av upplevelserna som nu lever kvar som starka minnen. Eleverna
kommenterade att ”detta måste alla få veta, det måste bara ut!” Under
onsdagens mentorstid fick all nior ta del av elevernas redovisning av sina
upplevelser, under vårterminen kommer de resande gänget att presentera
erfarenheterna från resan i alla klasser från år 6-8 samt all personal.
Nytt inför våren
Som vanligt vid terminsslutet sker spännande förändringar:
Nya lärare i 4a är Tijana Janackovic och i 4b Ishrak Maarij som är på
Kobben.
Linda Werner kommer att ha matematik och NO i 7A samt matematik i 7b
på Skäret.
På fritids Holmen börjar Tobias Johansson.
Vi önskar all ny personal välkomna till oss!
Skolval till höstterminen 2019
• Informationsmöte inför skolvalet till F - klass blir den 16 januari 18.00 i
matsalen.
• För år 4 blir det 22/1, 18.00 i matsalen.
• Inför år 6, information om profilval, språkval och betyg blir samma kväll,
den 22/1,18.00 på Skäret
• Ni kan även redan nu boka in den 6 februari då vi har ”Ämnes/
utvecklingssamtalsdag” under hela dagen.
Välkomna tillbaka till skolan den 8 januari enligt ordinarie schema!
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