Rektors brev januari 2020
Hej alla barn och föräldrar på Banslättsskolan
Plötsligen är vi framme i sista veckan i januari. Snön lyser
med sin frånvaro och det har tyvärr varit mycket mulet och
grått men dagarna blir som tur är längre för varje dag. Det
märks ganska tydligt på morgonen och ännu tydligare när
det är klara dagar och solen sticker fram.
Avslutningsdagen före jul innebar att vi återigen fick kasta
om planerna. Vi hade som vanligt tänkt att få mysa med
tomtelyktor vid utescenen och åk 3 på scen. Men vi är som
vanligt flexibla och kastade om planerna kvällen innan pga
det dåliga vädret. Gymnastiksalen är liten, men med två
föreställningar fick vi det hela att fungera. Treorna framförde sina jullåtar med lite
drama och dans, och vi fick en minnesvärd avslutning trots dåligt väder.
Personalnyheter
Vi hälsar läraren Karolina Fessy välkommen till Banslättsskolan. Hon arbetar i 2C
istället för Madeleine som har gått på barnledighet. Besarta Kelmendi har kommit åter
från sin barnledighet och avlöser Christine i 3C som ska bli barnledig. Daniel Caro har
läst på heltid och kommer åter på 4 dagar i veckan och har idh i några klasser och
arbetar för övrigt på fritids i al C. Eda Olhan kommer åter från barnledighet och arbetar
4 dagar i veckan i al A på fritids.
Skolans fritidsavdelningar
All fritidspersonal på skolan har en gemensam konferens varje vecka. Under detta
läsår arbetar man bl a tillsammans med att följa Skolverkets webbkurs ”Fritidshemmets
uppdrag”. Fokus just nu har varit att se vilka förmågor som ingår när man arbetar med
ämnet Teknik på fritids. Det har varit spännande att följa alla olika arbetssätt där teknik
ingår. I fredags bjöd al B in till att vara åskådare när de släppte sina olika farkoster som
skulle kunna transportera ett ägg från hög höjd till marken. Några elever från F-2 hade
byggt äggfarkoster där man lyckats skydda sitt ägg när farkosten släpptes ner från en
stege utomhus. Andra fritidsavdelningar har haft tävlingar med att bygga flygplan och
se vilket plan som kommer längst. Andra avdelningar har byggt rum av sugrör, ett
byggmaterial som kan sammanfogas till olika sfärer. Andra avdelningar har byggt med
Multi Link, mekano och lego. Ni hittar säkert bilder på Instagram.
Tvåorna har börjat med simundervisning
Så var det dags för åk 2 att testa sina simfärdigheter och få simundervisning om man
inte kan simma. Icke simkunniga elever i åk 3 och 4 kommer också att få åka ett antal
gånger. Tyvärr ser vi att simkunnigheten sjunker år från år vilket är mycket olyckligt.
För en del elever är 10 ggr simträning i åk 2 alldeles för lite för att behärska att kunna
simma 200 m varav 50 m ryggsim när man går i åk 6 och ska få betyg. Kan man inte
simma detta så blir betyget F dvs ej godkänt i Idrott och hälsa. Dessutom är
simkunnighet en billig livförsäkring, något som alla barn borde behärska.
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Gångvägarna är mycket säkrare
Tacksam om ni påminner er själva och era barn om att inte gå över skolans parkering
utan gå på de säkra gångvägarna. Matleveranser, sopbilar och personalen kör in och
ut och därför ska man inte gå där.
Elev med behov av specialkost
Mycket få blanketter kom in så en av skolans lärare satt och ringde er vh för att få det
korrekta läget. Nu finns allt samlat i kökets pärm och till ht-20 kommer blanketten ut
igen och ni får lov att lämna in den om behov finns av spec kost.
Pannkakor
Nu har de efterlängtade pannkakorna serverats. Eleverna tyckte att de var mycket
goda och de fick äta sig mätta på sin älsklingsmat. En del elever föredrog Korv
stroganoff och andra det vegetariska alternativet som bestod av en härlig
grönsaksgratäng.
Datum att lägga på minnet läsåret 2019 – 2020
-

10 februari

Skolvalet stänger, glöm inte att söka till fkl och till åk 6

-

13 februari

Studiedag, fritids öppet

-

18 februari

-

V9

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.
Sportlov

-

12 mars

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.

-

8 april

-

V 16

-

20 april

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.
Påsklov (Botkyrka har valt denna vecka, andra kommuner
har samma eller annan vecka)
Studiedag, fritids öppet

-

22 maj

Klämdag – lov

-

26 maj

-

10 juni

APT för all personal. Vi stänger ordinarie fritidsavdelningar
klockan 15.40.
Skolavslutning,

-

17 augusti
17 december

OBSERVERA att ht börjar 17 augusti 2020
Avslutning 17 dec 2020

När det är APT är det vår förhoppning att barnen hämtas 15.40 för att möjliggöra all
personals deltagande. Finns absolut inte möjligheten att hämta så vikariebesätter vi
Bumerangen för de barn som är kvar.

Birgitta Malmlöf
Rektor
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